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375. 

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за Царинската тарифа, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и 
покраините од 9 јуни 1983 година, 

П бр. 276 
9 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Мика Шпиљак, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКА-

ТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 27/78) по член 7 се додаваат пет 
нови членови, кои гласат; 

„Член 7а 
На суровините и репродукциониот материјал 

што се увезуваат во 1983 и 1984 година заради про-
изводство на стоки за извоз што се наплатува" со 
конвертибилни девизи, ако тој увоз се плаќа со 
средства на стоковните кредити земени врз основа 
на Законот за земање определени стоковни кредити 
во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 11/83) или врз основа на друг закон за 
земање кредити, во кој е предвидена можноста да 
се користат тие кредити за плаќање на увозот на 
суровини и репродукционен материјал за производ-
ство на стоки за извоз на конвертибилното подрачје 
наместо стапките на царина пропишани со Царин-
ската тарифа ќе се применува стапката на царина 
„слободно". 

Член 76 
Кон царинската декларација за царинење на 

стоките од член 7а на овој закон, подносителот на 
декларацијата поднесува до надлежната царинарни-

ца податоци за видот и вредноста на стоките што ќе 
ги извезе и писмена изјава дека во рок од девет ме-
сеци од денот на извршениот увоз ќе извезе произ-
ведени стоки со дадената вредност'. 

На барање од подносителот на декларацијата, 
при претходно прибавена согласност од Сојузниот 
секретаријат за финансии и од Сојузниот секрета-
ријат за надворешна трговија, Сојузната управа за 
царини може рокот од став 1 на овој член да го про-
должи најдолго уште за три месеци, ако е тоа пот-
ребно заради за-вршување на работата односно на 
производствбто, заради што е извршен увозот на су-
ровини и репродукционен материјал според одред-
бата на член 7а од овој закон. 
' Увозот и извозот на стоки од член 7а на овој за -
кон се вршат преку царинарницата надлежна спо-
ред местото на седиштето на организацијата на здру-
жен труд која произведува стоки за извоз. 

Член 7в 
Надлежните царинарници ќе вршат контрола на 

увозот и извозот на стоки во смисла на член 7а од 
овој закон. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
по прибавено мислење од Сојузната управа за цари-
ни, во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на овој закон да донесе прописи за начинот и 
поста,пката на поднесување на документацијата за 
увоз и извоз на стоки според одредбата на член 7а 
од овој закоп и за начинот и постапката на вршење 
контрола на увозот и извозот на стоки според од-
редбата на тој член. 

Член 7г 
Сојузната управа за царини ќе води посебна е -

виденција за извршениот увоз и извоз на стоки во 
смисла на член 7а од овој закон и ќе ги известува 
за тоа Сојузниот секретаријат за. финансии и Сојуз-
ниот секретаријат за нодворешна трговија. 

Сојузната управа за царини, секои шест месеци, 
ќе поднесува до Сојузниот извршен совет извештај 
за спроведувањето на овој закон. 

Член 7д 
Со парична казна до десеткратен износ на на -

платената царина ќе се казни за прекршок орга-
низацијата на здружен труд: 

1) ако суровините или репродукциони^ матери-
јали што ќе ги увезе во 1983 и 1984 година, а на кои 
е примената стапката на царина „слободно", не ги 
употреби за производство на стоки за извоз (член 
7а); 

2) ако во рок од девет месеци од денот на извр-
шениот увоз на суровини или репродукционен мате-
ријал, односно во рокот утврден според одредбата на 
член 76 став 2 од овој закон не ги извезе стоките со 
дадената вредност, произведени од увезени суровини 
или репродукционен материјал (член 76 ст. 1 и 2). 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се каз -
ни за прекршок и одговорното лице во организации 
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јата на здружен труд со парична казна од 3.000 до 
20.000 динари. 

За прекршокот од став 1 на овој член може да 
се изрече заштитна мерка одземање на увезените 
стоки, како и одземање на стоките произведени за 
извоз, ако не се во рокот изнесени." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

376. 

Врз основа на член 281 став 1 точка 13 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ј у -
гославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од 
"Уставот на Социјалитичка Федеративна Република 
Југославија, Собранието на СФРЈ на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 9 јуни 
1Ѕ83 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБ-
РАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО 
СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊА И ЗА-
ЕДНИЧКО ФИНАНСИРАЊЕ'НА МЕЃУНАРОДНИ-
ТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ШТО СЕ ОДРЖУ-

ВААТ ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Се усвојува иницијативата Собранието на 
СФРЈ да биде учесник во случувањето на Опште-
ствениот ,договор за условите за организирање и 
заедничко финансирање на меѓународните спортски 
натпревари што се одржуваат во Југославија. 

2. Се задолжува Одборот на Соборот на репуб-
ликите и покраините за финансии да учествува во 
постапката на подготвувањето на овој општествен 
догвор. 

Собрание па СФРЈ 

АС бр. 217 
9 јуни 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Војо Срзенти1ѕ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

покраините, 
Антон Бубиќ, с. р. 

377. 

Врз основа на член 287 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
член 85 став 1 од Деловникот за заедничката рабо-
та на соборите на Собранието на СФРЈ, Собранието 
на СФРЈ. на предлог од Комисијата за избор и 
именувања, на седницата на Сојузниот собор од 1 
јуни 1933 година и на седницата на Соборот на ре-
публиките и покраините од 9 јуни 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ Н А КОМИСИЈАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА СЛЕДЕЊА НА 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД 

1. За претседател на Комисијата на Собранието 
нз СФРЈ за следење на спроведувањето на Законот 
за здружениот труд се избира Здравко Кириќ, де-
легат во Собо-рот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ. 

2. Функцијата од точка 1 на оваа одлука 'име-
нуваниот ќе ја врши почнувајќи од 17 јуни 1983 
година. 

Собрание на СФРЈ 
АС бр. 205 

9 јуни 1983 година 
Белград 

П,ретседател 
на Собран-ието на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките и . Претседател 

- покраините, на Сојузниот собор, 
Антон Вубиќ, с. р. Аслан Фазлија , с. р. 

378. 
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на 

седницата од 1 јуни 1983 година, ја разгледуваше 
Програмата на активностите на Сојузниот извршен 
совет Брз натамошната трансформација на сојузна-
та управа и, врз основа на член 129 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, имајќи 
ги предвид заклучоците што ги донесе на седницата 
од 10 февруари 1982 година по повод разгледување-
то на Извештајот за состојбата, појавите и пробле-
мите во в-рска со трансформацијата на сојузната уп-
рава врз основа на Законот за основите на систе-
мот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата, тргнувајќи од 
оцените, ставовите и предлозите на работните тела 
на Сојузниот собор и на заедничките работни тела 
на соборите на Собранието на СФРЈ, како и од мис-
лењата, оцените и предлозите изнесени во распра-
вата. на седницата па Соборот, донесува 

З А К Л У Ч О Ц И 
1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја 

поддржува Програмата на активностите врз ната-
мошната трансформација на сојузната управа, што 
Сојузниот извршен совет ја утврди на седницата 
од 13 јануари 1383 година. 

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ сме-
та дека целите на трансформацијата на СОЈУЗНАТА  
управа можат во целост успешно да се остварат ако 
трансформацијата, согласно со иницијативата на 
Сојузниот извршен СОРСЗТ изразена во Програмата, 
се прошири и на службите на Собранието на СФРЈ, 
на Претседателството на СФРЈ, ма Уставниот суд 
на Југославија, на Сојузниот суд, на Сојузното јавно 
обвинителство, на Сојузното јавно правобрани-
телство, на Сојузниот совет за прекршоци и на 
Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето, како и на службите на општестве-
ко-политичките и општествените организации, на 
Стопанската комора на Југославија, самоуправните 
интересни заедници и на другите организации и за-
едници во федерацијата. 

Заради организирано и координирано спроведу-
вање па активностите врз трансформацијата на 
службите на органите, организациите и на заедни-
ците од став 1 на оваа точка, потребно е соодветните 
органи, самоуправни организации и заедници, одно-
сно служби, што поскоро да подготват програми на 
активностите врз својата натамошна трансформаци-
ја и меѓусебно да соработуваат во остварувањето на 
тие програми, а со сојузните органи на управата и 
сојузните организации — во остварувањето на Про-
грамата на активностите на Сојузниот извршен совет 
врз натамошната трансформација на сојузната уп-
рава. 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на потребата да се покренат, потт.икнат и да се 
поддржат активностите врз. натамошната трансфор-
мација на управата во органите на управата, управ-
ните организации, службите и установите во репуб-
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инките и автономните -покраини, како и активности-
те врз натамошната трансформација на работните 
заедници што вршат админиетративно-стручпи и 
други работи за организациите на здружен труд, за 
самоуправните интересни заедници и за другите 
форми на општественото организирање, за да може 
управата, односно службите да бидат што повеќе 
оспособени да дејствуваат во с-огласност со потреби-
те на делегатскиот систем и социјалистичкото само-
управување, во целост, и ефикасно, рационално, 
стручно и одговорно да ги вршат задачите и работи-
те за кои се одговорни. 

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оче-
кува дека општествено-политичките организации, 
посебно Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија, во согласност со својата уставна уло-
га и одговорност во политичкиот систем на соција-
листичкото самоуправување, ќе ги организираат, 
поттикнуваат и поддржуваат активностите врз на-
тамошната трансформација на управата и со свои 
политички иницијативи ќе придонесуваат тие актив-
ности доследно да се спроведуваат. 

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ука-
жува на посебната улога и одговорност што, во ос-
тварувањето на Програмата за натамошна трансфор-
мација на управата, ги имаат работниците во работ-
ните заедници на органите, организациите и служ-
бите од точ. 2 и 3 на овие заклучоци и нивните само-
управни органи, функционерите и раководните ра-
ботници, како и општествено-политичките органи-
зации во тие форми на општественото организирање, 
во прв ред основните организации на синдикатот, и 
смета дека е неопходно субјективните сили што по-
активно да се ангажираат во доследното остварува-
ње на таа програма, особено во делот што се однесу-
ва на остварувањето па општествено-економската 
положба на работниците и на унапредувањето на са-
моуправувањето. 

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го 
поддржува определувањето на Сојузниот извршен 
совет изразено во Програмата дека сојузната управа, 
во вршењето на задачите и работите од свој дело-
круг, тежиштето на активностите треба да го насочи 
кон спроведување на утврдената политика на феде-
рацијата и кон извршување на сојузните закони и 
другите сојузни прописи и општи ак-ти, кон спрове-
дување на договорите, општествените договори и са-
моуправните спогодби, за чиешто спроведување е 
задолжена, кои следење на состојбата во областитеk  

од општествениот живот за кои се формирани со-
јузните органи на управата и сојузните организации 
и за кои, во рамките на своите права и должности, 
тие поднесуваат одговорност, како и за тоа редовно 
да го известуваат Собранието на СФРЈ. 

Заради ефикасно, законито, стручно и одговорно 
вршење на задачите и работите од став 1 на ов-аа 
точка, сојузните органи на управата и сојузните ор-
ганизации се должни да обезбедат постојано следење 
на спроведувањето на утврдената политика на феде-
рацијата и на извршувањето на сојузните закони и 
другите сојузни прописи и општи акти, како и за 
тоа редовно да го известуваат Собранието на СФРЈ 
и Сојузниот извршен совет. 

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ сме-
та дека е неопходно, заради јакнење па г 
ката одговорност спре?да Собранието на СФРЈ за 
состојбата во определени области од општествениот 
живот, уште повеќе и поинтензивно да се развиваат 
што понепосредни односи на сојузните органи на 
управата и сојузните организации спрема Собрание-
то на СФРЈ и нивната работа да се насочува во пра-
вец на изразување на поголема самостојност и ини-
цијативно^ во предлагањето решенија за унапре-
дување на состојбата и донесување мерки во соод-
ветните области од општествениот живот. 

Заради тоа, потребно е подоследно да се оствару-
ва и одговорноста на сојузните органи на управата 
и на сојузните организации за состојбата во опреде-
лени области од општествениот живот и за врше-

њето на другите нивни функции, во рамките на пра-
вата и должностите на федерацијата, и на функцио-
нерите што раководат со нивната работа, како и од-
говорноста на раководните работници, на работни-
ците со посебни овластувања и одговорности и на 
другите работници во тие органи и организации. 

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека во остварувањето на Програмата треба да се 
преземат ефикасни мерки; за унапредување на орга-
низацијата и начинот на работа на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации, на струч-
ните и другите служби на Сојузниот извршен совет, 
како и на установите што се основани за вршење на 
задачите од интерес за остварувањето на функциите 
на федерацијата. 

За таа цел, треба да се преиспитаат надлежно-
ста, задачите и организационата структура на орга-
ните, организациите, службите и установите од став 
1 на оваа точка, тргнувај Ни од надлежностите на ф е -
дерацијата утврдени со Уставот на СФРЈ и од пот-
ребата тие надлежности непосредно да се вршат пре-
ку нејзините органи, организации и служби, како и 
од начелото на рационална и ефикасна организација 
на рабо-тата. 

9. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета 
дека во реализацијата на Програмата треба да се 
обезбеди остварување на принципот на рационално-
ст, ефикасност и стручност во работата. Во врска со 
тоа, тој го поддржува определувањето на Сојузниот 
извршен совет изразено во Програмата постепено да 
се намалува бројот на работниците' во сојузната уп-
рава. 

Изборот на стручни работници за сојузната уп-
рава треба да се обезбедува од редот на афирмира-
ните стручњаци во органите на републиките и авто-
номните покраини, во организациите на здружен 
труд, научните и стручните организации, водејќи 
сметка за нивната соодветна национална застапеност 
и за другите принципи на утврдената кадровска по-
литика. 

Приправници во сојузната управа треба да се 
примаат во согласност со обврските и условите утвр-
дени со законот, но не и за најсложените задачи и 
работи, што бараат пссестрано и потемелно знаење и 
подолго работно искуство. 

Бројот на раководните работници во 'сојузната 
управа треба да се сведе на онаа мера што им одго-
вара на вистинските потреби на процесот на рабо-
тата и раководењето со работата во сојузните органи 
на управата и сојузните организации. Ротацијата на 
раководните работници треба да се одвива со з а ј ак -
нато учество на републиките и автономните покраи-
ни во предлагањето на соодветна функција и со нив-
но преземање, по истекот на рокот предвиден за 
вршење на функцијата. Во врска' со тоа, се поддр-
жува определувањето на Сојузниот извршен совет 
изразено во Програмата дека треба да се преиспита 
институтот располагање, како за раководните работ-
ници, така и за другите работници во сојузната уп-
рава, како и другите институти од работно-правната 
заштита. 

10. Заради подоследно остварување и унапреду-
вање на самоуправните односи на работниците во 
,работните заедници на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации, особено во однос на 
стекнувањето, утврдување! о и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работниците 
во тие работни заедници, и во однос на нивното по-
рационално самоуправно организирање, Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ смета дека треба по-
брзо и поенергично да се решаваат прашањата зна-
чајни за општествено-економската положба на ра-
ботниците во сојузната управа. Во врска со тоа, пот-
ребно е да се создаваат услови за поцелосно учество 
на работниците во процесот на самоуправното одлу-
чување, за јакнење на работната дисциплина и за 
развивање на самоуправувачката свест и на самоуп-
равното однесување. 1 
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Ео распределбата на средствата за лични доходи 
на работниците, потребно е доследно да се остварува 
принципот на наградување според остварените ре-
зултати од трудот, при 1нто посебно треба поадекват-
ко да се вреднува и стимулира творечката работа на 
работниците во сојузната управа. 

Од особено значење е што поскоро да се оствари 
работниците во работните заедници што вршат рабо-
ти за сојузните органи на управата и за сојузните 
организации да го. стекнуваат доходот на работната 
заедница во согласност со начелата на слободна раз-
мена на трудот, а кога карактерот па дејностите на 
тие органи и организацрш дозволува — и со самоуп-
равна спогодба, односно со договор склучен помеѓу ра-
ботната заедница и тие органи, односно организации. 

11. Сојузниот собор на Собранието па СФРЈ ги 
обврзува службите на Собранието на СФРЈ што по-
скоро да подготват и да му поднесат на Соборот 
програма на активностите врз својата натамошна 
трансформација, во која особено ќе ги разработат 
целите што се однесуваат на нивното рационално 
организирање и на обезбедувањето на творечка, ст-
РЗ^чна и одговорна работа, во согласност со потребите 
на соборите, нивните работни тела и делегатите во 
соборите на Собранието на СФРЈ, како и активно да 
учествуваат во остварувањето на Програмата на 
активностите на Сојузниот-извршен совет врз ната-
мошната трансформација на сојузната унрлпа. 

12. Сојузниот собор на 'Собранието па СФРЈ ќе 
го следи остварувањето па активностите во процесот 
на трансформација на сојузната управа, ќе ја насо-
чува работата па Сојузниот извршен совет и-на со-
јузните органи на управата и сојузните организации 
во тој процес и ќе преиспита одделни решенија во 
сојузните закони и во другите сојузни прописи и оп-
шти акти од свој делокруг, заради создавање услови 
за ефикасна реализациј а на задачите и работите што 
се однесуваат на натамошната трансформација на 
управата. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посеб-
но ќе разгледува одделни групи прашања содржани 
во Предлогот на задачите од Програмата на актив-
ностите на Сојузниот извршен совет врз натамошна-
та трансформација на сојузната управа, и, по тој по-
вод, ќе утврдува конкретни ставови. 

13. Сојузниот собор на Собранието на С Ф ^ Ј ги 
обврзува своите работни тела и заедничките работни 
тела на соборите на Собранието на СФРЈ, во рамки-
те на својот делокруг, активно да учествуваат во 
остварувањето на активностите во процесот на на-
тамошна трансформација на управата, посебно на 
сој зоната управа. 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го за-
должува Одборот за општествено" политички односи, 
Како матично работно тело па Соборот, да го следи 
спроведувањето на овие заклучоци и, по потреба, да 
го известува Соборот за преземените мерки и нивни-
те ефекти. 

14. Сојузниот извршен совет 1:е го известува Со-
јузниот собор на Собранието, на СФРЈ за остварува-
ното на Програмата и за мерките што ги поезел и 
нивните ефекти најмалку еднаш годишно, со тоа што 
е должен првиот извештај да го поднесе во јануари 
1Q84 година, а последниот — по извршувањето на 
Програмата по целост. 

15. Овие заклУчђци ќе бидат објавени во „Служ-
бен лист на СФРЈ". v 

Собрание на СФРЈ 
Бр. 2;-1/?3-030 

1 јуни 1903 година 
Белград 

Претседател па 
Собранипто на СФРЈ, 

Војо Срзентиќ, с. р. 
Претседател на 

Сојузниот собор, 
Аслан Фазлија, с. р. 

370. 

Тргнувајќи од тоа дека политиката на добросо-
седство и развој на пријателски односи со сите 
земји, заснована врз заемпото уважување Ж почиту-
вање и Б,рз принципите на суверенитет, теритери- -
јален интегритет, немешање во внатрешните рабо-
ти и рамноправност, е цврсто и трајно определува-
ње на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гос л авиј а, 

Укажува јќи дека политиката на добрососедст-
во и отворени граници на Југославија е интегрален 
дел од политиката на поврзувањето и дека ја из-
разува нејзината решителност и како независна, со-
цијалистичка и неврзани земја и во односите со со-
седните држави да ги применува принципите на по-
литиката на поврзаноста за кои се залага во светот, 

Имајќи ги предвид Заклучоците на Претседа-
телството на СФРЈ од 12 април 1977 година, 

Во согласност со својот заклучок — разгледува-
њето на односите на ,СФРЈ со соседните земји да би-
де постојана практика во Собранието на СФРЈ и 
Сојузниот извршен совет — секоја година за тоа да 
му поднесува информација на Собранието на СФРЈ, 

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, врз 
основа на член 41 точ. 2 и 10 и член 129 од Делов-
никот па Сојузниот собор па Собранието на СФРЈ, 
отк-ако ја разгледа Информацијата на Сојузниот из-
вршен совет за односите на СФРЈ со соседните зем-
ји, и врз основа па извршената расправа, а па пред-
лог од Одборот за надворешна политика кој ги има-
ше предвид извештаите нт^о за посетите на иекор! 
погранични подрачје, на СФРЈ ги подгрее Заеднич-
ката работна ,група па Одборот па Сојузниот собор 
за надворешна политика и па Одборот па Соборот на 
републиките и покраините за економски односи со 
странство за следење на соработката со соседните 
земји, на седницата од 1 јуни 1903 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО ПА ПОЛИТИКАТА НА ДО-
БРОСОСЕДСТВО ПОМЕЃУ СОЦШАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 

СОСЕДНИТЕ ЗЕМЈИ 

I 

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оце-
нтга дека во изминатиот период политиката на до-
бро-соседство, на сестрана и рамноправна соработка 
и отворени граници на СФРЈ, DO целост даде пози-
тивни резултати во развојот на соработката со со-
седните земји и покрај сериозното влошување на 
меѓународните односи. На тој начин Југославија го 
даг.а својот придонес кон јакнењето на мирот, без-
бедноста и стабилноста по Епропа во согласност, со 

завршниот документ на Конференцијата за без-
бедност и соработката во Европа. 

Политичката соработка со соседните земји го 
поттикна проширувањето и унапредувањето на од-
носите и ,соработката на Југославија со тие земји и 
придонесе за продлабочување на заемната доверба, 
меѓусебното разбирање и создавање услови за ре-
шавање на отворените проблеми. 

Принципиелниот и конструктивност дијалог со 
соседните земји со кои има отворени прашања и 
проблеми во меѓусебните односи беше и останува 
најдобар пат во политичката соработка за создава-
нса услови за нивното решавање. 

Соборот констатира, меѓутоа, дека раководство-' 
то на ЦСР Албанија ја продолжува политиката на 
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мешање во внатрешните работи и на територијални1 

претензии спрема СФРЈ. Одлучно спротивставувај-
ќи се на таквата политика, СФРЈ јасно го истакна и 
интересот за добрососедска соработка со Албанија, 
врз основа па полно почитување на начелата на су-
веренитет и независност, територијален интегритет и 
немешање, рамноправност и заемно уважување. На-
шите односи со HP Бугарија, иако во многу области 
успешно се развиваат, остануваат оптоварени со поз-
натите проблеми поради непризнавањето на макс- ' 
донсхата нација PI македонското национално мал-
цинство во оваа соседна земја. 

2. Стопанската соработка беше и останува из-
вонредно значајна4 за од,носите со соседните земји. 
Оствареното ниво на стопанската соработка, меѓу-
тоа, заостанува зад објективните можности и обо-
страните интереси за развивање на политиката на 
добро,соседство. „Акционата програма за реализаци-
ја на економската соработка'со соседните земји" 
претставува основа за проширување и унапредува-
ње на сто-панската соработка со тие земји. 

Во влошените стопански прилики DO светот, во-
ведување-то на р-атни протекционистички мерки по-
себно неповолно влијае врз проширувањето па 
стопанската соработка па соседните земји. Недо-
волно се корист с. т можностите што ги даваат бли-
зината на пазарите, комплементарноста на стопан-
ствата, упатеноста на заедничка соработка и разво-
јот на повисоките форми на стопанската соработка. 
Неопходно е нашето стопанство, во уште поголема 
мера, да се ориентира кон извоз во соседните земји, 
подобро да се координира нашиот настап на овие па-
зари и да се унапредува организацијата и работата 
на стопанските претставништва во соседните земји. 

3. Пограничната соработка ги прави вкупните 
односи па Југославија со соседните земји поразно-
видни и посодржајни во областа на стопанството, 
науката, културата и човечките контакти и е спе-
цифична форма на демократското поврзување на 
народите. Таа е фактор од првостепено значење за 
соработката со соседните земји во целост, а посебно 
за населениево од погарничните подрачја и за дело-
вите од народите и народностите на СФРЈ што ж и -
веат по должината и границата. 

Меѓудржавните спогодби за прометот на лица и 
за пограничната стопанска соработка се израз на 
активната политика на отворени граници на Југо-
славија. Развојот на пограничната стопанска сора-
ботка е траен интерес на Југославија, бидејќи таа 
придонесува за унапредување на соработката со со-
седните зе.мји во целост. 

4. Научно-техпнчката и , Просветно-културната 
соработка е унапредена со определен број соседни 
земји со склучување па меѓудржавни спогодби оа 
стопанската и научко-тезиичката соработка. Од 
друга страна, оваа соработка заостанува со некои со-
седни земји, додека во одделни случаи е злоупотрег 
Сувана. Затоа е потребно сите бројни носители од 
наша страна да се залагаат и да даваат иницијати-
ви за такви нејзини форми што ја обезбедуваат 
целината на интересите на СФРЈ, поуспешна со-
работка и нејзината побогата содржина, со се по-
големо ангажирање на научните, културните и прос-
ветните организации. Во полна мера треба да се по-
читува начелото на реципроцитет. Само врз таа 
основа соработката па СРГГО подрачја може да им 
служи на вистинските интереси на народите во ре-
гионот на соседството, нивното зближување и по-
добро заемно запознавање и разбира,ње. 

5. Во соработката со соседните земји во спрове-
дувањето на политиката на добрососедство на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
активна и непосредна улога имаа републиките и ав-
тономните покраини. Кон тоа придонесуваа и дру-

гите општествено""политички заедници, како и оп-
штествено-политичките организации. Во овие ак-
тивности треба да продолжи меѓусебното усогласу-
вање и поцелосното меѓусебно информирање, како и 
координацијата помеѓу надлежните органи и орга-
низации на федерацијата и на републиките и авто-
номните покраини. 

6. Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија цврсто стои на гледиштето дека изград-
бата на добрососедски односи и развивањето на при-
јателство и сестрана соработка со секоја од сосед-
ните земји создаваат поволни услови и можности за 
унапредување на положбата и остварување на пра-
вата на нашите национални малцинства што, како 
и народностите, претставуваат еден од значајните 
фактори на развојот на нашите вкупни одно-си со 
соседните земји. 

Во поддршката на нашите национални малцин-
ства во соседните земји, во изминатиот период по-
стојано беа вложувани усилби да се создаваат по-
поволни услови за остварување на правата што им 
припаѓаат според меѓународните спогодби и меѓу-
државните договори, за негув-ање и јакнење на меѓу-
себните врски и нивниот натамошен културен и 
друг развој. Во тој правец воден е дијалог со оддел-
ни соседни земји за правата, положбата и развојот 
на нашите национални малцинства. 

Признавањето на правата на националните мал-
цинства и нивниот развој останува -принципиелно 
прашање од посебно значење за билатералните од-
носи со соседните земји. 

7. Соработката со соседните земји во областа на 
информациите особено е значајна за подобро меѓу-
себно запознавање и разбирање. Заради поцелосно 
и посестрано известување на јавноста на'соседните' 
земји зп општествената, политичката и економската 
стварност на Југославија, неопходно е да се обезбе-
дат долгорочни програми, поголема организираност, 
рационално користење на кадрите и ,средствата, по-
добра техничка опременост и поквалитетна работа 
на непосредните носители на информативната де ј -
ност во нашата земја. 

II 

Усвојувајки ја Информацијата на Сојузниот из -
вршен совет за односите на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија со соседните земји 

.и предложените заклучоци на Сојузниот извршен 
совет во врска со тоа, а заради натамошен развој , 
проширување и унапредување на пријателството и 
сорботката на Социјалистичка Федеративна Р е -
публика Југославија со соседните држави врз прин-
ципите.на добрососедство и отворени граници, Со-
јузниот собор на Собранието на СФРЈ заклучува: 

1. дека односите на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија со соседните земји остану-
ваат и понатаму еден од нејзините приоритетни 
правци ,на дејствување во рамките и врз принципи-
те на нејзината надворешна политика на независ-
ност и неврзаност; 

2. Сојузниот извршен совет и надлежните орга-
ни.и организации, во соработка со надлежните орга-
ни на републиките и автономните покраини, веднаш 
да пристапат кон изработка на долгорочна програма 
за билатерална соработка на сите подрачја со се-
која од соседните земји; с,е обврзува Одборот на 
Сојузниот собор за надворешна политика, заедно со 
Одборот на Соборот на републиките и покраините за 
економски односи со странство и другите заитереси-
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рани работни, тела на одборот, да ги разгледува пое-
динечно односите со секоја од соседните земји и 
посебно овие програми за долгорочната соработка, 
и за тоа да го извести Соборот; 

3. надлежните сојузни органи да продолжат со 
усилбите за унапредување на положбата на нашите 
национални малцинства во соседните земји и нив-
ните врски со матичниот народ и за регулирање на 
отворените прашања на положбата и развојот на 
нашите национални малцинства, во ,рамките на по-
литиката на добрососедски односи, отворени гра-
ници и меѓусебна доверба и почитување; 

4. посебно внимание да и се посвети на стопан-
ската соработка со соседните земји. Заради пости-
гање на урамнотежување на размената и постабил-
на стопанска соработка со соседните земји, треба да 
се воведуваат и прошируваат повисоките форми 
на стопанска соработка (како што се: индустриската 
кооперација, социјализацијата , заедничките вло-
жувања, долгорочните аранжмани за размена на 
стоки, користењето на компензациони и врзани ра-
боти таму каде што тоа го бараат потребите) и да се 
остварува поголема координација и организираност 
на сите учесници во економската соработка со со-
седните земји; 

5. Сојузниот извршен совет, најдоцна до 30 сеп-
тември 1983 година, да подготви и на Собранието на 
СФРЈ да му достави предлог — мерки за јакнење и 
унапредување на пограничната стопанска соработ-
ка, во современи форми, а во интерес па вкупниот 
развој на нашата стопанска соработка со секоја од 
соседните земји; да се заложи за доследна приме-
на на меѓудржавните спогодби за погранична со-
работка и да поведе иницијатива таквите спогодби 
да се склучат со земјите со кои ги немаме и да се 
обнови спогодбата со Грција. 

6. Сојузниот извршен совет, во рамките на 
предвидената анализа за резултатите од спроведу-
вањето на мерките што ги донесе на 16 октомври 
1982 година заради остварување на иглите и зада-
чите на политиката за економска стабилизација, да 
ја вклучи и оцената на дејството на опие мерки 
врз соработката со соседните земји, посебно во по-
граничните региони. За таа цел да се земат пред-
вид оцените и констатациите до кои дојде при по-
сетата на некои погранични подрачја Заедничката 
работна група на Одборот на Сојузниот собор за 
надворешна политика и на Одборот на Соборот на 
републиките и покраините за економски односи со 
странство за следење на соработката со соседните 
земји; 

7. Сојузниот извршен совет да подготви и на 
Собранието на СФРЈ да му поднесе програма за 
активноста на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во областа на балканската мулти-
латерална соработка. 

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

Собрание па СФРЈ 

Бр. 92-5/83-030 
1 јуни 1983 година 

Белград 

' Претседател 
- на Собранието на СФРЈ, 

Бојо Срзентиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Аслан Фаз лија, с. р. 

380. 

Врз основа на член 61 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените („Службен лист СФРЈ", бр. 1/80 
и 33/80), врз основа на согласност од надлежните ре-
публички и покраински органи, Сојузниот извршен 
совет д,онесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДЕНИ НА ПЧЕНИЦА ОД РО-

ДОТ НА 1983 ГОДИНА 

1. Заради спроведување на Договорот за мерки-
те за организиран откуп на пченица од родот на 
1933 година, организациите -на здружен труд што 
произведуваат пченица од родот на 1983 година сами 
или во кооперација со инд,ивидуални производители 
и индивидуалните производители ги форимраат це-
ните на пченица од родот на 1983 година така што 
највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) пчен,ица I класа 15 
2) пченица II класа 14 
3) пченица III класа 13 

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат 
за пченицата испорачана ЕО јули. За секој нареден 
месец, почнувајќи од август, а заклучно со мај на-
редната година, цените се зголемуваат за 0,072 ди-
нари по килограм. 

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подраз-
бираат франко вагон натоварна станица на произ-
водителот франко магацин железничка станица на 
производителот или франко магац,ин на мелницата 
за производителите што се занимаваат со производ-
ство на пченица сами или во кооперација со индиви-
дуални земјоделски производители — по избор/на 
купvbачот, а за индивидуалните производители — 
— франко магацин па организацијата на здружен 
ТЈЈУД која в.рши откуп. 

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 
пченицата зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ 
вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, не-
зз разен а со пченичии болести и штетници, со 70 kg 
хектолитарска тежина, 20/о уродица и нечистотија и 
13% влага, и тоа за пченицата од: -

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови 
протеини и седиментациона вредност најмалку 40:, 

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови 
протеин и и седиментациопа вредност најмалку 30; 

3) III класа — ако содржи најмалку 10% сурови 
претежни и седимектациог-ха вредност најмалку 18. 

4. Ако пченицата има поголем или помал про-
цент на vpoдица, нечистотија или влага од оној што 
е предвиден во точка 3 од оваа одлука, цените за 
процентот на уродица, нечистотија или влага ќе се 
намалат односно зголемат за истиот процент. Крше-
ните, зрна помали од" половината се сметаат како 
уродица. 

. Ако пченицата има поголема или помала хекто-
литарска тежина од онаа што е предвидена во точка 
3 - од оваа одлука, продажната цена се зголемува од-
носно намалува за 0,5% за секој килограм над или 
под предвидената хектолитарска тежина. Дропките 
се земаат предвид. За пченицата што има хектоли-
тарска тежина поголема од, 80 kg се смета дека има 
хектолитарска тежина од ВО kg. 

За пченицата која има процент на влага пого-
лем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на 
сушењето сразмерно со процентот на влагата, а на ј -
многу за еден динар по килограм. 
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За гламнгосаност на пченицата во појак степен и 
за замачханост и извалканост (на пченицата цената 
ќе се намали до 50/о. 

5. Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со откуп, промет на големо или промет на 
мало на пченица од родот на 1983 година можат да 
засметуваат учество за покритие на трошоците за 
откуп, промет на големо или промет на мало до ап-
солутните износи што според прописите постоеле на 
ден 31 јули 1982 година. 

6. Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари 
ќе се казни за прекршок организација на здружен 
труд ако купи пченица од родот на 1983 година по 
цени повисоки од цените утврдени со оваа одлука, 
зголемени за износот на премијата утврдена со ре-
публички односно покраински прописи, во соглас-
ност со одредбите од Договорот за мерките за орга-
низиран откуп на пченица од родот на 1983 година. 

За прекршокот од став 1 на ова точка ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд со парична казна од 10.000 до 20.000 дина-
ри. 

7. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и во 
движењето на цените заради чие отстранување е до-
несена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука ќе се преиспита дали постојат причини за 
нејзиното задржување во сила. 

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

Е. п. бр. 304 
8 јуни 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
д-р.Мијат Шуковиќ, с.р. 

331. 

Врз основа на член 45 став 2 член 47 став 5 и 
член 314 став 2 од Царинскиот закон (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82), со-
јузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ПА ПРАВИ Л ПИ-
КОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВА-

ЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за условите и начинот на утвр-

дување на царинската основица („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 16/32) во преамбулата зборовите: „член 
45 став 2 и член 47 став 5" се заменуваат со з б и е -
ните: „член 45 став 2, член 47 став 5 и член 314 
став 2". 

Член 2 
Во член 11 став 2 зборовите: „од став 2" се заме-

нуваат со зборовите: „од став 1". 

Член 3 
Во член 13 став 2 во уводната одредба зборовите: 

„чл. 34 и 36" се заменуваат оо зборов,ите: „чл. 34 до 
36". 

Член 4 
По член 38 се додава член 38а, кој гласи: , ј 

„Член 38а 
За стоките што привремено се увезуваат и кори-

стат под закуп, а царинската основица не може да 
се утврди во смисла на одредбите од чл. 35 и 36 на 
Царинскиот закон, царинската основица се утврду-
ва во смисла на член 37 од Царинскиот закон на 
следниот начин: 

1) ако во договорот за закуп е предвидена мож-
ност за купување на стоките што се предмет на за-
купот, се прифаќа понудената купопродажна цена 
од договорот, под услов да им одговара на одредбите 
од Царинскиот закон кои се однесуваат на договоре-
ната цена; 

2) за стоките што не се појавуваат во прометот 
како предмет на купопродажба, царинската основи-
ца ја претставува износот на закупнината пресметан 
за пет години. Така утврдениот износ се намалува 
за износот на трошоците од член 34 став 3 точка 2 
на Царинскиот закон и за износот на трошоците за 
каматата и на трошоците за обезбедувањето на па-
ричните средства од член 42 став 2 на Царинскиот 
закон, за кои во постапката на царинењето ќе се 
утврди дека не се засметуваат во царинската осно-
вица." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3-3849/1 
5 април 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Јоже Флорјанчич, с. р. ' 

382. 

Врз основа на член 103 и 358 од Царинскиот 
закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82 и 61/82), директорот на Сојузната управа 
за царини пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИ-

ЧКИОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Во Правилникот за царинската по-стапка во пат-

ничкиот промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/79) во член 5 став 2 во одредбата под 15 бројот: 
,,50" се заменува со бројот: ,ДОО". 

Член 2 
Во член 6 став 1 во десеттиот ред одозгора збо-

ровите: „скапоцено крзно" се заменуваат со зборо-
вите: „предмети од фино крзно". 

Член 3 
Член 9 се менува и гласи: 
„По скратена постапка се царинат стоки што 

патникот ги внесз^ва од странство, а се наменети 
за користење во сопственото домаќинство, низа вку-
пна вредност не преминува износ од 30.000 динари, 
не сметајќи ја вредноста на стоките на кои се при-
менуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на 
Царинскиот закон и стоките за кои во Царинската 
тарифа е предвидена царинска стапка „Слободно". 

Ако стоките се царинат по скратена постапка 
царинскиот работник ја пополнува Пресметката на 
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увозните давачки за 'стоките што патниците со себе 
зи носат (во натамошниот текст: Пресметката). 

Во Пресметката се запишуваат: име и презиме 
на патникот, вредност на стоките, вкупен износ на 
царината и на другите давачки, место и датум н^ 
издавањето на Пресметката, а ако вредноста на сто-
ките е поголема од 10.000 д,инари се запишува и 
вообичаениот назив на стоките. 

По барање од патникот или ако со посебни про-
писи е предвидено определени предмети да им се 
пријавуваат на други органи и организации (оружје, 
радиостаници и сл.), за та,квите предмети ЕО Пре-
сметката се внесуваат и податоците за идентифи-
кација на тие предмети. 

По редовна царинска постапка се царинат стоки 
што подлежат на ' вештачење или за кои во. скра-
тена постапка не може да се утврди количината, 
видот, квалитетот и вредноста, како и стоките чија 
вкупна вредност преминува износ од 30.000 динари, 
не сметајќи ја вредноста на стоките на кои се при-
менуваат царинските повластици од чл. 28 и 29 на 
Царинскиот закон и стоките за кои во П л и н с к а т а 
тарифа е предвидена царинска стапка „Слободно". 

Член 4 
Во член 10 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во член 11 став 2 зборовите: „Признаницата, од-

носно според" се бришат. 
Во став 3 зборовите: „примерок од Признаница-

та, односно од Пресметката", се заменуваат со збо-
ровите: „примерок од Пресметката", 

Член 6 
Во член 13 став 1 на крајот точката се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „видеокамера и 
магнетоскоп". 

Член 7 
Во член 14 став 2 на крајот точката се заменува 

со запирка и потоа се додаваат зборовите: „како и 
забелешката: Ако патникот при заминувањето од Ју-
гославија не и пријави на царинарницата дека ги 
изнесува предметите што привремено ги внел спо-
ред Списокот, а не ги оцаринил, ќе се смета дека тие 
предмети не ги изнел, со што извршил царински 
прекршок од член 371 став 1 точка 8 на Царинскиот 
Закон." 

Член 8 
ч 

Во член 15 став 1 на крајот точката се брише и 
потоа се додаваат зборовите: „ако со посебни про-
писи не е определено поинаку ". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Ако југословенскиот државјанин со живеалиш-

те во Југославија кој се наоѓа на привремена работа 
во странство а ги исполнува условите за внесување 
на предмети во Југославија според посебни прописи, 
а сака да оцарини стоки внесени според Списокот, 
царинарницата што го извршила царинењето ја по-
ништува забелешката „ПУС" во патната исправа на 
патникот на начинот предвиден во став 2 од овој 
член и за држениот Список го прилага кон прија-
вата за увоз и провоз на стоки. Во патната исправа 
на патникот, на страната за забелешки, царинскиот 
работник ја става забелешката: „Право на УВОЗ во 
односната година" (скратено: „ПУ/односна год,ина"). 

Став 4 се менува и гласи: 
„Ако патникот од став 3 на овој член пријави за 

царинење само еден дел од стоките привремено вне-
сени според Списокот, царинарницата што изврши-

л а царинење става на Списокот забелешка за бројот 
и датумот на декларацијата и за ',правото на УЕОЗ на 
стоките, а Списокот му го враќа на патникот, со тоа 
што во патната исправа не ја поништува забелеш-
ката „ПУС". 

Член 9 
Во член 16 став '2 по зборот: ,,царина" се додаваат 

зборовите: „пресметана според стапките од Царин-
ската тарифа". 

Член 10 
Во член 29 став 1 броевите: „III, IV и V" се за-

менуваат со броевите: „III и IV". 

Член 11 
Образецот III, кој е отпечатен кон Правилниког 

за царин,ската постапка во патничкиот промет („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 41/79), се менува и гласи: 

„Образец III 
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Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето ЕО „Службен лист на СФРЈ" 

Бр. Д-4168/1 
23 мај 1983 године 

Белград 
Д,иректор 

на Сојузната управа за 
царини, 

Звонко Пошчиќ, с.р. 

383. 

Врз основа на член 30 ст. 1 и 3 од Законот 
за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар 
за народна одбрана и со претседателот на Сојузниот 
комитет за енергетика и индуст,рија, директорот на 
Сојузниот завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА Р13ГРАД-
БА НА ОБЈЕКТА НА ВИСОКОГРАДБА ВО СЕ-

ИЗМИЧКИ ПОДРАЧЈА 

Член 1 
Во Правилникот за техничките нормативи за 

изградба на објекти на в,исокоградба во сеизмички 
подрачја („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/81 и 
49/82) во член 4, во табелата, во колоната „вид на 
објектот", во рубриката „вон од категорија" коло-
ната 2 се менува и гласи: 

„Објекти на високоградба во склоп на нукле-
арни електрана; објекти за складирање на токси-
чни и експлозивни материјали со зафатнина преку 
10.000 т 3 ; објекти за производство на експлозивни 
материјали; енергетски објекти со моќност преку 40 
М W; индустриски оџаци за обј еќти вон од категории а; 
позначајни објекти на врски и телекомуникации; 
високи згради преку 25 ката; објекти на високо-
градба од чија испра,вност зависи функционирањето 
на други техничко-технолошки системи, а чии 
растројства можат да предизвикаат катастрофални 
последици; објекти чие рушење може да предизвика 
катастрофални последици за околината, односно да 
ч нанесе големи материјални штети на пошироката 
општествена заедница." 

Во рубриката ,Д категорија" во колоната 2 бро-
јот: „10" се 'заменува со бројот: „40". 

Член 2 
Член 7 се менува и гласи: 
„За проектирање на објектите распоредени во 

I категорија претходно мора да се дефинира кое-
фициентот на сеизмичкиот интензитет и другите 
параметри, со посебни истражувања — сеизмичка 
микрореонизација на градежните површини." 

Член 3 
Во член 16 по став 2 се додава нов став 3, . 

ко'ј гласи: 
„Кај индустриските и другите специјални обје-

кти можат да се дозволат и поголеми наклони ако 
се докаже стабилност на објектот." 

Член 4 
Во член 27 точка 3 се менува и гласи: 
,,З) за ѕидани конструкции зајакнати со верти-

кални серклажи од а,рмиран бетон; конструкции од 
армиранобетонски ѕидови кои не ги исполнуваат 

барањата од член 68 на овој правилник; многу висо-
ки и тенки конструкции со мало придушување, како 
што се високи индустриски оџаци, антени, водо-
кули и други конструкции со основна периода на 
осцилирање Т^2,0з и изнесува 1,6;" 

Член 5 
Во член 43 став 1 по зборовите: „експеримен-

тален пат" се ста-ва точка, а текстот до крајот на 
реченицата се брише. 

Член 6 
Член 62 се менува и гласи: 
„Растојанието на напречната арматура — узен-

гиите во столбовите не смее да биде поголемо од 
15 cm, додека во близина на јазлите, на должина 
што е еднаква на најголемата од следните вредности: 

1) 1,5 пати поголема димензија на напречниот 
пресек; 

2) 1/6 од висината на стотбот, 
3) 50 cm 
Растојанието на узенгиите се намалува "двојно. 

Узеигиите во столбовите се затвораат со преклоп по 
целата должина на покусата страна.". 

Член 7 
Во член 70 по став 3 се додаваат нови ст. 4, 

5 и 6 кои гласат: 
„Ка ј ѕидовите чиј однос на висината спрема 

ширината не ги исполнува барањата од член 68 на 
овој правилник, а се применува на објектите чи ја 
висина не е поголема од П + 7 ката, минималната 
вертикална и хоризонтагна арматура изнесува 0,25'Vo 
од површината на напречниот пресек н,а ѕидот и 
се распоредува оамномерно по пресекот. 

Без оглед на висината на зградата, ѕидовите на 
горните пет ката се армираат најмалку со минимал-
на вертикална и хоризонтална арматура. 

Преминот од армирање со 0.45'% на армиран^ 
со 0,25'% се изведува на јмалку низ два ката." 

Член 3 
Во член 108 во табелата б̂ р. 4 колона 2 се 

менува и гласи: 
„0,9 
(90) 
1,1 
(ПО) 
0,6 
(60) 
0,9 
(90) 
1,3 
(130)". 

Член 9 
Во член 109 во табелата бр. 5 колона 2 се 

менува и гласи: 
,Д,8 
(180) 
2,2 
(220) 
1,2 
(120) 
1,8 
(180) 
2,7 
(270)". 
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Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот дон од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

50-2713/1 
17 февруари 1983 година 

Белград 

Директор 
иа Сојузниот завод 
за стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

384. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/77 и 
11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот 
комитет за земјоделство и со претседателот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална за-
штита, директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ 1.3 А ВР-
ШЕЊЕ НА ХЕМИСКИ И Ф И З И Ч К И АНАЛИЗИ 
ЗАРАДИ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ И Л ПРО-

ИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

Член 1 
Контрола на квалитетот на производи од овош-

је и зеленчук, во смисла па овој правилник; се врши 
врз мостри замени за испитување според методите 
што се пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како методи со кои се в-рши контрола на ква-

литетот на производите од овошје и зеленчук се под-
разбираа 

1) методите за земање мостри па производи од 
овошје и зеленчук; 

2) методите на хемиски и физички анализи. 
Методите од став 1 точка 2 на овој член се про-

пишани како задолжителни, отпечатени се кон ОЕОЈ 
правилник и сочинуваат негов составен дел. 

Член 3 
Со методите за земање мостри на производи од 

овошје и зеленчук се утврдува постапката и начинот 
на земање мостри Брз кои се врши контрола на ква-
литетот на овие производи. 

Член 4 
Со методите на хемиски и физичка анализи се 

утврдуваат условите и постапките за вршење на хе -
змиски и физички испитувања врз мострите на про-
изводи од овошје и зеленчук заради про-ведување 
на хемиските и физичките својства на производите 

Член 5 
Сите реагенси што се употребуваат за вршење 

на хемиски анализи на п,роизводите на кои се одне-
суваат одредбите од овој правилник мораат да би-
дат со аналитичка чистота р.а., а водата да биде де-
стилирана. 

Член 6 
Во извештајот за извршено хемиско и физичко 

испитување мораат да бидат пр-икажани резултатите 
утврдени со примена на пропишаните хемиски и ф и -
зички методи за анализа, опфатен,и со ОВОЈ пра-вил-
ник. 

Член 7 
Прецизноста на определувањето со хемиските 

методи на анализа, согласно со ОЕОЈ правилник, се 
утврдува според принц,ипите на современата анали-
тичка практика, а се изразува како апсолутно или 
релативно отстапување од просекот добиен врз осно-
ва на резултатите од на јмалку две паралелни опре-
делувања. 

Дозволената разлика од резултатите на две пое-
динечни определувања, што се извршени паралелно 
или набргу едно по друго на иста мостра за испиту-
вање, со ист метод, во исти услови, од ист аналити-
чар и во иста лабораторија, мора да биде во грани-
ците на пропишаниот метод, ако е тоа утврдено со 
овој правилник. 

1. Методи за земање мостри па производи од овошје 
и зеленчук 

Член 8 
Мострите на производите од овошје и зеленчук, 

согласно со овој правилник, мора да ги зема струч-
но лице. 

Член 9 
Мострите на производите од овошје и зеленчук 

се земаат: 
— во производството, на производствени партии; 
— во прометот, на амбалажна единици. 

Член 10 
Мострите на производите од овошје и зеленчук 

го производството мораат да се земаат така што се-
која амбалажна единица на производствената пао-
тија да биде подеднакво можно да се избере како мо-
стра за испитување. 

Мострите на производите од овошје и зеленчук 
го п,ромет мораат да се земаат така што секоја ам-
балажна единица што е пуштена во поомет да биде 
можно подеднакво да се избере како мостра за ис-
питот пи,е. 

Начинот на кој се зема мост-ра мора да биде ист 
во ПРОИЗВОДСТВОТО И ВО прометот. 

Член 11 
Мострата нз производи од овошје и зеленчук, 

што се зема за испитување мора да претставува про-
сечен состав на целокупната количина па произво-
дите од кои се зема мостра. 

Член 12 
Како производствена партија (серија) на прои-

зводи од овошје и зеленчук, во смисла на овој пра-
вилник, се подразбира соодветна количина на пео-

изводи од ист вид, произведена со иста технологи-
ја во исти услови, спакувана во амбалажни едини-
ц,и со соодветна маса или зафатнина, со задолжи-
телна ознака за идентификација. 

Како амбалажни единици на производи од овош-
је и зеленчук се подразбираат утврдените количини 
на производи од ист вид спакувани во одделни ам-
балажни пакувања со соодветна маса или зафатни-
на, со задолжителна ознака за идентификација. 

Член 13 
Мострата на производи од овошја и зеленчук 

тлора да содржи најмалку два примерока земени пое-
динечно, со тоа што тие мораат да бидат идентични 
по составот и еднакви по масата, односно зафатнина-
та што е потребна за физички и хемиски анализи. 
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Бројот на мострите на производи од овошје и 
зеленчук зависи од видот на производите, од маса-
та или зафатнината на производот во а м б а л а ж а т а 
единица, како и од количината на производот од ко-
ја се зема мостра, а се утврдува врз основа на та-
белата од овој правилник.' 

Член 14 
Ако за мостра се замени повеќе од 2 поединечно 

земени примерока, се формира една мостра, со тоа 
што секој примерок може да биде издвоен за мостра. 

Мострата мора да содржи најмалку два иденти-
чни примерока. Еден примерок стручното лице ве-
днаш го доставува на анализа, а другиот служи за 
суперанализа. 

На барање од претставникот на организацијата 
вѕ здружен труд, мора да се земе и трет идентичен 

примерок КОЈ му се става на располагање на тој прет-, 
ставриќ. 

Член 15 
При земање мостра на производ од овошје и зе-

ленчук стручното лице што зема мостра за испиту-
; кање мора да состави записник, во кој ги внесува 

податоците значајни за резултатот на испитувањето, 
и тоа: место, услови на чување, датум и време на 
земање мострата, вид и количина на производот од 
кој се зема мостра, број на земените мостри и коли-
чина на земената мостра, ознаки за идентификација 
на мострата и количина на мострата што се доставу-
ва на испитивање. 

Записникот го потпишува стручното лице кое 
зема мостра, како и претставникот на организаци-
јата на здружен труд. 

Табела 

Производи од овошје и зеленчук Количина од која се зема мос-
трата 

Број на мострите за испитува-
ње 

а) амбалажни единици до 1 kg 

О) амбалажни единици од 1 kg до 
5 kg 

в) амбалажна единици над 5 kg — 

до 3000 амбалжн,и единици 
за секои натамошни 1000 ам-
балажни единици 
до 6000 амбалажни единици 
за секои натамошни 6000 ам-
балажна единици 
до 15000 амбалажни единици 
за секои натамошни 15000 
амбалажна единици 

најмалку 1 мостра 
најмалку 1 мостра 

најмалку 1 мостра 
најмалку 1 мостра 

најмалку 1 мостра 
најмалку 1 мостра 

. Член 16 
Мострите се означуваат со ознака која не може 

лесно да ice симне или избрише, а потоа се втиснува 
службен печат или се става пломба. 

Мострите на производи од овошје и зеленчук 
мораат да се пакуваат така што да се обезбедат ус-
ловите за чување пропишани со одредбите за нор-
мите за квалитет на производите од овошје, зелен-
чук, печурки и пектински препарати. 

2. Методи на хемиски , и физички анализи за кон-
трола на квалитетот на производи од овошје џ зе-

ленчук х 

Член 17 
Со методите на хемиски и физички анализи со 

кои се врши контрола на квалитетот на производи 
од овошје и зеленчук се опфаќа: 

1) определување на растворливата сува материја; 
2) определување на вкупната сува материја; 
3) определување на директно редуцирачките и 

на вкупните шеќери; 
4) определување на минералните нечистотии; 
5) определување на пепел нерастворлив во хло-

роводородна киселина; 
6) определување вредноста на рН; 
7) определување на бензоевата киселина; 
8) определување на сорбинската киселина; 
9) определување на етанолот (етил-алкохолот); 

10) определување на хлоридот; 

11) определување на пектинот; 
12) опреде л зевање на алкалитетот на вкупниот 

пепел и на растворливост пепел во вода; 
13) определување на етерските масла; 
14) определување на етерскиот екстракт од миру-

диска пиперка; 
15) определување на L — на аскорбинската кисе^ 

лина; 
16) определување на вкупниот сулфурдиоксид; 
17) определување на испарливите киселини; 
18) определување на вкупната нисе лост; 
19) определување на синтетските бои; 
20) определување на природните бои; 
21) определување на материите нерастворливи во 

етанол (етилалкохол); 
22) определување на мравјата киселина. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува по истекот на шест месеци од 
денот на објавувањето. 

Бр. 50-9311/1 
4 јуни 1982 годи,на 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација 
Вукашин Драгоевиќ, с. р, 
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М Е Т О Д И 
ЗА В Р Ш Е Њ Е Н А ХЕМИСКИ И Ф И З И Ч К И . А Н А -
Л И З И ЗАРАДИ К О Н Т Р О Л А НА КВАЛИТЕТОТ НА 

П Р О И З В О Д И Т Е О Д О В О Ш Ј Е И З Е Л Е Н Ч У К 

1.ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВАТА СУ-
ВА МАТЕРИЈА 
(Рефрактометрисни метод) 

. Принцип и примена 

Определувањето на растворлизата сува материја 
во производите од овошје и зеленчук се заснова 
Брз отчитување на растворливата сува материја 
директно на скалата на рефрактометарот или врз 
мерење на индексот на рефракцијата на испитува-
ч о т раствор на 20оС со рефрактометар, врз основа 
га кој, со помош на табела, се пресметува коли-
чината на растворливата сува материја. 

ОВОЈ метод се применува првенствено на течни 
и полу густи (кагаести) производи од овошје и зелен-
чук, како и на производ,и со цели плодо-ви и со 
делови од плодови. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, по-
требни се и: 

L) рефрактометар со скала за мелење па индек-
сот на рефракцијата градуираиа на 0,001, со можност 
на процена до 0,0002, кој мора да биде нагонон 
така што на 20оС да покажува индекс па рефракцп-
ја на дестилираната вода 1,3330; 

2) рефрактометар со скала за директно отпла-
тување па сувата материја (маса на слхарозата) во 
проценти, граду иран на 0.50/о, со можнос.т па проце-
на од 0,25%, кој мора да биде незгоден така што на 
20оС да покажува за дестилираната вода 03/о од су-
пата материја; 

3) уред за циркулација на водата кој одржува 
константна температура па-призмата на рефракто-
зметарот на 20оС, со точност од ± 0,5оС. 

Приготвување на мострата за испитување 

Т е ч н и п р о и з в о д и . — Лабораториската мо-
стра добро се измешува и директно се ко-ристи за 
определување. 

П о л у г у с т и п р о и з в о д и . — Мострата се хо-
могенизира и еден дел се променува низ ч^трппо-
v. ратпа газа. Првите неколику капки се о те: гола ат, 
а остатокот од течноста служи за -определување.' 

Г у с т и и ц в р с т и п р о и з в о д и . — По тари-
раната чаша се внесуваат 40 g од м е с т а т а . морено 
со точност 0.01 g, и се додаваат отт 100 до. 150 ml 
дестилирана вода. Чашата со содржината се загрева 
M топла бања и се остава да врие 2 до 3 МИНУТИ. 
а потоа содржината добро се измешува со стаклено 
стапче. По 20 минути с^ мери со точност од 0.01 ѕ-

и се филтрира низ набрана филтрир-хартија во 
сув сад. Опој филтрат. служи за определување. 

З а м р з н а т и п р о и з в о д и . — По одмрзгу-
г.ање на мострата, ако е потребно, се отстрануваат 
семснките и семенските ложи, производот се изме-
шува заедно со течноста што се' формира при од-
мрзнувањето и се постапува, завидно од конзи гт?н-
пи.јата. како што е пропишано за полугуеш или 
густи производи. 

Д е х и д р и р а н и п р о и з в о д и . — Дел од 
лабораториската мостра се исечува на парчиња, ако. 

Пресметување: 

За рефракѓометарот со скала за о тч и туркање на 
индексот па рефракцијата пресметувањето се врши 
на следниот начин: на табела 2 се отчитува процен-
тот па сахарозата кој, одговара на отчитаната вред-
ност па индексот па рефракцијата, а која е кориги-
рана, ако е потребно, во согласност со формула (1). 

Ако ПРОИЗВОДОТ е течен или полугуст, количина-
та на растворливите суви материи се пресметува: 
каде што е: -

каде што е: 
р — процент на масата на раствор ливата сува ,ма-

терица во разолажен раствор; 
mo— маса на мострата пред разблажувањето, во g: 
mi — маса на мострата по разблажувањето во g. 

Како резултат се зема аритметиката средина 
добиена од две паралелни мерења ако се исполнети 
баран,ата во поглед на повтопливоста. 

Резултатот се изразува со една децимала. 
За рефрактометар со скала која го означува про-

центот па масата на сахарозата ка ј течните и полу-
густите производи количината на растворливата су-

с потребно се садат селските и семенските ложи и 
содржината грижливо се измешува. Во т а р и ф н а т а 
чаша се внесуваат 10 до 20 g од мострата, мерено 
со точност од 0,01 g, а потоа се додава 5 до 10 пати 
поголема маса на дестилирана - вода. Чашата, со 
содржината, се става на топла или на зовриена во-
дена бања 30 минути, со повремено мешање со ста-
клено стапче. Ако е потребно, времето на загревање 
се продолжува до добивање на хомогена смеса. Сме-
сата се оладува и добро се промешува. По 20 минути, 
се измерува содржината со точност од 0,01 g, и се 
филтрира низ набрана филтрир-хартија . Овој фил-
трат служи за определување. 

Опрсдлеуваи.е 

Испитуваниот раствор се ,доведува на барана-
та температура на мерењето и се егава мала коли-
чина (2 — 3 капки) на долната зацврстена призма 
на рсфрактометарот. Преку неа веднаш се става 
горна подвижна призма. Изворот на светлоста се 
нагодува така што добро да го осветли видното по-
ле, а подвижната стакла се нагодува ,така што 
граничната линија на светлото и темното поле да 
биде остра. 

Зависно од видот на рефрактометарот, се отчи-
тува индексот на рефракцијата или процентот на 
сахатзозата. 

Определувањето се вгѕши двапати на иста под-
готвена мостра за испитување. 
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ва материја е еднаква на отчитаната вредност а ако 
е потребно — се коригира според табела 1. 

Ако мострата се разблажува содржината на рас-
твор л ивите суви материи се пресметува според фор-
мула (2). 

Ако се задоволени барањата во поглед на пов-
торливоста, за резултат се зема а р и т м е т и к а т а сре-
дина на две повторувања. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатот од две определувања, 
што паралелно или набргу едно по друго ги извр-
шил ис.т аналитичар, согласно со член 7 од овој пра- , 
вилник, не смее да преминува 0,5 g растворлива су-
ва материја на 100 g производ. 

ТОЧНОСТ НА ОТЧЕПУВАЊЕТО НА РЕФРАКТОМЕТАРОТ СО СКАЛА ШТО ПОКАЖУВА САХАРО-
ЗА ЗА - ТЕМПЕРАТУРАТА РАЗЛИЧНА ОД 120 ± 0,5оС ' 

Табела 1 

ОтчитуЕање од скалата на количината на растворливата сува материја во проценти ( т / ш ) 

. o c 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

Вредно-ста на корекцијата што се одзема 
15 0,29 0,31 . 0,33 ' 0,34 0,34 0,35 0,37 0.38 0,39 0,40 
16 0,24 . 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 
17 ОД 8 0,19 0,20 1 0,21 0,21 .. 0,21 0,22 0,23 0,23, 0,24 
18 0ДЗ 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 . 0Д6 0,16 
19 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,03 0,08 

Вредноста на корекцијата што се додава 
21 0,07 0,07 ' 0,07 0,07 0,08 0,08 ' 0,08 0,08 0,08 0,08 
22 ОДЗ 0.14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 
23 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 
24 0,27 0,28 0Ѕ29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 
25 0,35 0,33 0,37 0,38 0,33 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 

1,333 0 0 1,367 2 22 . 1,407 6 44 1,455 8 бб 
1,334 4 1 1,368 9 23 1,409 6 45 1,453 2 67 
1,335 9 2 1,370 6 24 1,460 6 68 
1,337 3 о 1,372 3 25 1,411 7 46 1,463 0 69 
1,338 8 4 1,413 7 47 1,465 4 70 
1,340 3 5 1,374 0 26 1,415 8 48 

1,375 8 27 1,417 9 49 1,467 9 , 71 
1,341 8 6 1,377 5 28 1,420 1 50 1,470 3 72 
1,343 3 7 1,379 3 29 1,472 8 73 
1,344 8 8 1,331 1 30 1,422 2 51 1,475 3 74 
1,346 3 9 1,424 3 52 1,477 8 75 
1,347 8 10 1,382 9 31 1,426 5 53 

1,384 7 32 1,428 6 .54 1,480 3 76 
1,349 4 11 1,386 5' 33 1,430 8 55 1.482 9 77 

, 1,350 9 12 1,388 3 34 1,485 4 7Ѕ 
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1 2 3 4 5 6 7 

1,352 5 13 ' 1,390 2 35 1,433 О 56 1,488 0 79 
1,354 1 14 1,435 2 57 1,490 6 80 
1,355 7 15 1,392 0 36 1,437 4 58 

1,393 9 37 1,439 7 59 1,493 3 СЛ 
1,357 3 16 1,395 8 4 38 1,441 9 60 1,495 9 82 
1,358 9 17 1,397 8 39 1,498 5 83 
1,360 5 18 1,399 7 40 1,444 2 61 1,501 2 84 
1,362 2 19 1,446 5 62 1,503 9 85 
1,363 8 20 1,401 6 41 1,448 8 63 

1,403, 6 42 1,451 1 64 
1,365 5 21 1,405 6 43 1,452 5 65 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА' ВКУПНАТА СУВА 
МАТЕРИЈА 

Принцип и примена 

Вкупната сува материја ја сочинува целокупна-
та количина на материјата од составот на произво-
дот, која не испарува под дефинирани услови. 

Зависно од составот на производот, за определу-
вање на вкупната сува материја се применуваат три 
постапки: 

а) сушење на 105оС — за сите производи од ово-
шје и зеленчук, освен за производите со голема ко-
личина шеќер, односно со етерски масла; 

б) сушење во вакуум — за производите чиј сос-
тав се менува со долго сушење, како и за произво-
дите во кои содржината на водата изнесува на јмал-
ку 10%;' 

в) дестилација (рекуперација) — за производите 
со значително намалена количина вода и со голема 
количина на испарливи состојки, како и за произво-
дите во кои количината на водата е помала од lOVo 
(сушено овошје и зеленчук и прашести производи од 
овошје и зеленчук). 

а) Сушење на 105оЦ 

Принцип 

Со оваа постапка се определува остатокот по су-
шење на 105оС до константната маса. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) лабораториска сушижшца; 
2) ексикатор со сред.ство за сушење; 
3) садови од алуминиум или од не'рѓосувачкм 

челик или стаклени цилиндрични саЈ^ови со рамно 
дно, со пречник од 60 mm. со длабочина" на садот 
25 mm, со капак со кој садот херметички се затвора, 
а кој лесно се симнува; 

4) аналитичка вага; 
5) стаклено стапче со соодветна должина, завис-

но од големината на садот: 
6) набрана филтрир-хартија што согорува без 

пепел: 
7) песок кој се користи за густи производи и кој 

треба да биде третиран со 5% тна хлороводородна 
киседина, исплакнат од остатокот на НО, исушен , и 
просеан низ сито, така што честичките да бидат со 
големина од 100 до 400 um, а по тоа жарен. 

Приготвување на мострата за 'сушење 

Т е ч н и и л и п о л у т е ч н и п р о и з в о д и . 
- Мострата се хомогенизира со мешање. 

Г у с т и, к а ш е с т и и л и х е т е р о г е н и п р о -
и з в о д и . — Мострите се измешуваат и се одвојува 
количината која е доволна за најмалку две опреде-
лувања (мострата се хомогенизира со мешање или со 
дробење во тријалкик). . 

Количина на мострата за испитување 

Течни, и полутечни производи 

Металниот сад со лента од набрана филтрир-
-хартија се суши во сушалница, заедно со симнатиот 
капак под дефинирани услови, потоа капакот се ста-
ва на садот, садот се вади од еушилницата и се лади 
,во ексикатор, а потоа се мери со точност од 0,0002 g. 

Од подготвената мостра со пипета се издвојуваат 
10 ml за течен, а неколку милилитри за полутечен 
производ и брзо се нанесува на филтрир-хартијата 
во измерениот сад и веднаш се става капакот. Садот, 
заедно со мострата, се мери со точност од 0,0002 g. 

Густи (кашести) или хетерогени производи 

Во метален исушен и одмерен сад се става 10 до 
20 g песок и стаклено стапче, а потоа се суши во Су-
шилт-шца под определени услови, заедно со симнати-
от капак. Капарот се става на садот, садот се вади од 
сушилницата и се лади во ексикатор, а потоа се ме-
ри со точност од 0,0002 g. 

Во оладениот и одмерен сад со песок се внесу-
ваат 2 g до 5 g од приготвената мостра, добро се из-
мешува со стакленото стапче и се заедно ,се измеру-
ва со точност од 0,002 g (ако мешањето е отежнато, 
по мерењето на садот се додава малку дестилирана 
вода). 

С у ш е њ е в о с у ш и л н и ц а н а 105оС ± 
± 0,5оС 

Металниот сад во кој се наоѓа филтрир-хартија" 
и испитуваната количина" на мострата се става во 
лабораториска сушилница загреана на 105оС ± 0,5оС. 
Се загрева при атмосферски притисок, со симнат ка -
пак, во траење од 1 час. По мерењето, сушењето про-
должува се додека по две последовно изведен,и су-
шење во интервал од 0,5 часа, по ладењето и мере-
њето, не се покаже разлика помала од 0.001 g. Ме-
рењата се вршат со точност од 0,0002 g. 

На истата мостра за испитување ќе се извршат 
најмалку две определувања. 

б) Сушење во вакуум — сушшшица 
Принцип 

Со оваа постапка се определува остатокот по су-
шењето до константната маса под намален притисок 
од 30 mbar во струја на сув воздух со протек од 
40 1/h, на температура од 70оС. 
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Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема се 
користи: 

1) лабораториска сушилница во кој а е можно су-
шење на температура од 70оС под намален притисок 
од 2 КРа (30 mbar) во струја на сув воздух (10 или 
40 1/h) чиј протек е мерен пред влегувањето во су-
шиЈшицата под нормален притисок. Воздухот се су-
ши со пом,инување низ шишето за и с п л а т у в а њ е во 
кое се наоѓа концентрирана сулфурна киселина. 

Температурата на сушилницата мора да биде ис-
та на секое место на просторот за сушење. 

Приготвување на мострата за сушење 

Т е ч н и и п о л у т ,е ч и и п р о и з в о д и 

Исушениот и одмерен метален сад со филтрир-
-хартија и со испитуваната мостра се става во ва-
куум-еушилница на 70оС и се суши под намален при-
тисок од 30 mbar во струја па сув воздух со протек 

,од 40 1/h, точно 3 часа. По ладењето во ексикатор и 
мерењето со точност од ± 0,0002 g, сушењето про-
должува во исти услови, се додека разликата од две 
последовни мерења, во растојание од еден час, биде 
помала од 0,001 g. 

Г у с т и, к а т е с т и и х е т е р о г е н и п р о -
и з в о д и 

Исушен и одмерен детален сад со песок, со стак-
лено стапче и со испитуваната мостра се става во ва-
куум-сушилница на 700С. Се суши под намален при-
тисок (30 mbar) во струја на сув воздух со протек од 
1/h, 3 часа со симнат капак. Потоа капарот се става 
рѓа садот, садот се вади од сушилницата, се лади во 
ексикатор и по тоа се мери со точност од 0,0002 g. 
Сушењето продолжува во исти услови, се додека 
разликата од две последовно мерења, и во растоја-
ние од 4 часа, биде помала 0,001 g. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Пресметување за постапките а) и б) 

Процентот на масата на вкупната сува материја 
е еднаков на: 

/ М, - М0 \ 2 М . 100 
\ М г - М0 / 

каде што е: 
Mo — маса на садот и на помошниот материјал 

(филтрир-хартија, песок, стаклено стапче, ка-
пак), во g; 

Mi — маса на истиот сад со испитуваната мостра 
пред сушењето, во g; 

МЕ — маса на истиот сад со остатокот по сушењето, 
во g. 

Како резултат се зема просечно утврдената вред-
ност на две определув.ања ако се исполнети барања-
та во поглед на повторлиЕОСта. 

Резултат-от се изразува со една децимала. 

Повторлив ает 

Разликата меѓу резултатот од две определувања, 
што паралелно или набргу едноподруго ги извршил 
ист аналитичар согласно со член 7 став 2 од овој 
правилник, не смее да преминува 1% за резултатите 

од вкупната сува материја што се поголеми од 10 g 
во 100 g производ', односно 2% за резултатите на 
вкупната сува материја кои се помали од 10 g во 
100 g производ, од просечно утврдената вредност. 

З а б е л е ш к а : 
Ако производот содржи мала количина вода, ре-

зултатот може да се изрази како процент на масата 
на водата. 

в) Определување на водата со дестила-
цијата — според Dean-Stark 

Принцип 

Водата од испитуваната мостра се иредестилира 
во специјална апаратура со помош на органски рас-
творувач кој се меша со вода, а потоа се измерува 
предестилираната -количина во градуирана цевка. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) апарат според Dean-Stark (слика 1) баждарен 
пред првата употреба; 

2) електричен апарат за загревање, снабден со 
уред за контрола на температурата или водена бања; 

3) аналитичка вага. 

Рсагенси 

Се користат следните реагенси: 
— бензен; 
— толуен. 

Забелешка: 
За да се отстрани секоја трага на маснотија од 

градуираната епрувета и од внатрешноста на кон-
дензаторот, апаратурата треба да се исчисти со ме-
шаница на хром-сулфурна киселина и да се исплак-
не со дестилирана вода, а потоа со ацетон. Апарату-
рата потоа се суши во струја на воздухот без загре-
вање. 

Приготвување на мострата 

Лабораториската мостра добро се измешува. 

Количина на мострата за испитување 

Се одмеруваат 5g до 100 g од приготвената мос-
тра за испитување (алиминиуско ливче), со точност 
од ± 0,01 g (количината на мострата за испитување 
зависи од количината на водата). 

Определување 

Одмерената количина на мострата за испитува-
ње се става во тиквичка за дестилирање и се прели-
ва со потребната количина на органски растворувач, 
чија зафатнина не смее да биде поголема од 2/3 од 
зафатнината на тиквичката за дестилација. 

Потоа апаратурата се составува, Се пушта вода 
низ л ади л пикот и се пристапува кон дестилација. 

При дестилацијата во која низ апаратурата во-
дената пареа и пареата на органскиот растворувач, 
преминуваат во градуираната цевка во која се кон-
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,дензираат и се собираат, додека вишокот од раство-
рувачот се враќа назад. Дестилацијата се врши се 
додека преминува вода, а тоа се познава по тоа што 
кондензираната течност е матна и што капките вода 
се одвојуваат и се собираат во градуираната цевка. 

Кога водата во градуираната епрувета престане 
да се насобира и кога преминува наполно бистра без-
воден кондензат на органскиот растворувач, дести-
лацијата продолжува уште 15 минути. Тогаш се пре-
кинува загревањето и се остава извесно време во-
дата наполно да се оддели. При дестил аци јата зао-
стануваат капки од вода ЕО цевката на кондензато-
рот и на ѕидовите на садот во кој се фаќа дестила-
тот. Овие капки треба на соодветен начин да се при-
дружат кон предестилираната вода (со помош на 
стаклено стапче со гума и сл.). 

Кога градуираната цевка наполно ќе се слади се 
отчитува зафатнината на водата во неа. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Пресметување 

Вкупната сува материја се изразува како број на 
грамовите на сува материја во 100 g производ, па спо-
ред тоа: 

100 - V 
каде што е: 
V — количина на водата во производот изразена во 

грамови на 100 g на земон материјал односно 
процент На вода. 

Процентот на вода се пресметува со формулата: 
V . 100 

V 
0 

каде што е : 
v — зафатнина на отчитаната вода; 
0 — одвага, во g. 

3. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКТНО РЕДУЦИ-
Р А Н И Т Е И НА ВКУПНИТЕ ШЕЌЕРИ -
СО LAJFFOV РАСТВОР' 

Принцип 

Овој метод се заснова врз принципот, во опре-
делени услови, редуцирачките шеќери (природниот 
инверт) да го преведуваат куприсулфатот (CuSCh) 
од Luffoviot раствор во бакароксидул (СшО). Непо-
т р о ш е н количина на куприј оните се ретитрира со 
раствор од тиосулфат. Од разликата на потрошокот 
за слепа проба и за пробата се отчитува количина-
та на шеќерот од табелата. 

Нередуцирачкиот дисахарид (сахарозата) мора 
претходно да се инвертира односно да се хидроли-
зира на редуцирачки моносахариди со помош на ки-
селина, а потоа се определува со помош на Luffov 
раствор. 

На тој начин се добива податок за вкупната ко-
личина на шеќерот во испитуваната мостра (вкуп-
ниот инверт). 

Разликата меѓу добиениот вкупен инверт и при-
родниот инверт ја дава количината на редуциран-
и в е шеќери настанати со инверзија на сахарозата. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) пипети од 10 ml и од 25 ml; 
2) конусна ткквичка (ерленмаер) од 300 ml; 
3) одмерна тиквичка од 100 ml, 200 ml и 500 ml. 

Реагенс!! 

1) Luffov реагенс: 
— раствор на бакарсулфат: се раствора 25 g 

CuS04 - 5ЊО во 100 ml вода; 
— раствор на лимонска киселина: се растворува 

50 g СбЊОт - Њ О во 50 ml вода; 
— раствор на натриумкарбонат: се растворува 

143 g безводен NaaCO3 во приближно 300 ml топла 
вода и се оладува. 

Во одморната тиквичка од 1000 ml се внесува 
растворот на натриумкарбонат и, со претпазливо 
мешање, се додава раствор од лимонска киселина. 
Се меша до исчезнување на јаглен-диоксидот, а по-
тоа се додава раствор на бакарсулфат и се допол-
нува до 1 литар. Се остава преку ноќ и, ако е пот-
ребно, се филтрира. Се контролира моларитетот: 

cCCul = ОД mol/1; с = 2 mol/1; 

2) раствор на натриумтиосулфат с (ШгЅгОз) 
= ОД mol/1; 

3) раствор на скроб: во литар зовриена вода се 
додават 5 g растворлив скроб измешан со 30 ml во-
да, се вари 3 минути, се оладува и евентуално се 
додаваат 10 mg меркуријодид како конзерванс; 

4) сулфурна киселина с ( 1 н 2 Ѕ О 4 ) = 6 mol/1; 

5) раствор на калиумјодид, 30% (m/V); 
6) пловушец, изварен во хлороводородна кисе-

лина, исплакнат и исушен; 
7) изопентанол (не е неопходно потребен); 
8) натриумхидроксид, с (NaOH) = ОД mol/1; 
9) хлороводородна киселина с (НС1) = ОД mol/1; 
10) 1%-тен раствор на фенолфталеин во етанол; 
11) раствор Carrez I: се растворува 2i,95 g цинк-

ацетат /Zn (СЊСОО)г - 2НгО/ или 24 g цинкацетат 
/ Z n (СНзСОО)г - ЗНгО/ и 3 g глацијална оцетна ки-
селина и се дополнува до 100 ml со (вода; 

12) раствор Carrez II : се раствора 10,6 g калиум 
-хексацијаноферат /К-iFe (СНе)з - ЗЊО/ , се раство-
рува и се дополнува со вода до 100 ml; 

13) хлоооводородка . киселина, концентрирана 
д 20 = 1Д9 g/cm3; 

14) раствор на натрумхидроксид, с (NaOH 
= 1 mol/1. 

К о н т р о л а н а р е а г е н с о т п о L u f f 

а) Се отпипетираат 25 ml реагенс по Luff, се до-
дава 3 g калиумјодид и 25 ml 6 mol/1 сулфурна ки-
селина. Се титрираат ОД mol/1 со раствор на нат-
риумтиосулфат, со присуство на скроб што се дода-
ва при крајот на титрацијата. 

Количината на потрошениот ОД mol/1 натриум-
тиосулфат мора да изнесува 25 ml (ако не изнесува 
25 ml, треба да се додаде СиЅО4). 

б) Во о д мерната тиквичка од 100 ml се отпипе-
тира 10 ml реагенс по Luff и се дополнува со вода 
до ознаката. Во конусната тиквичка се помешуваат 
10 ml разреден реагенс со 25 ml ОД mol/1 хлорово-
дородна киселина и се загрева 10 минути на зоври-
ена водена бања. Растворот потоа се оладува и се 
дополнува со свежо превриена вода до почетната 
зафатнина, а потоа се титрира ОД mol/1 раствор од 
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натриумхидроксид со фенолфталеин. Количината 
на потрошениот 0,1 mol/1 раствор на натриумхидро-
ксид мора да биде меѓу 5,5 ml и 6,5 ml. 

в) Се отпипетираат 10 ml разреден реагенс и се 
титрира со ОД mol/1 со раствор на хлороводородна 
киселина, со фенолфталеин, до исчезнувањето на 
виолетовата боја. Количината на потрошениот раст-
вор на хлоровод оро дната киселина мора да изнесу-
ва од 6 ml до 7,5 ml. 

д) рН Luffov реагенс изнесува 9,3 до 9,4 на 
температура од 20оС. 

Приготвување на мострата 

Лабораториската мостра внимателно се изме-
шува и се профилтрира низ вата или низ филтрир-
-хартија. 

Процент на природниот инверт = 

250x 100x9,7x100 
- = 7,76. 

5 х 25 х 25 х 1000 

Определување на вкупниот инверт 

Во одмерената тиквичка со зафатнина од 100 ml 
се отпипетираат 10 ml од филтратот I, се разредува 
приближно 30 ml вода и се додава 0,5 ml концентри-
рана НС1. Одмерната тиквичка со содржината по-
тоа се става на зовриена водена бања да инвентира 
30 минути, а потоа се неутрализира со 1 mol/1 рас-
твор на NaOIi и се дополнува со вода до ознаката. 

Натамошната постапка е иста како при природ-
ниот инверт. 

Количина на мострата за испитување 

Се одмерава 5 g од приготвената мостра, со точ-
ност од 0,001 g, во чаша од 400 ml и се додава 200 ml 
вода. Ако е потребно, баластните материи се отстра-
нуваат со додаток на 5 ml раствор Carrez I и 5 ml 
раствор Carrez И. По секое додавање содржината 
добро се промешува. Целокупната количина се пре-
несува во одморната тиквички со зафатнина од 250 
ml, се дополнува до ознаката, се промешува и се 
филтрира. Тоа е филтрат I. 

Определување на природен инверт 

Во одморната тиквички со зафатнина од 100 ml 
се отпипетираат 25 ml филтрат I и се дополнува 
со вода до ознаката. Во конусната тиквичка (ерлен-
маер) со зафатнина од 300 ml се отпипетираат 25 ml 
Luffov раствор, се додава 25 ml разреден филтрат I 
(треба да содржи 15 до 60 mg шеќер) и се додава 
пловушец. 

Конусната тиквичка потоа се загрева директно 
на пламеникот, до вриење, што треба да започне по 
2 минути. Вриењето потоа продолжува на азбестна 
мрежичка со тркалезен отвор 0 6 cm до 7 cm, а ко-
нусната тиквичка, со помош на гумен затворач, се 
спојува со повратниот ладилник. Од моментот на 
вриењето се вари точно 10 минути, по што содржината 
на тиквичката се оладува под воден млаз, а по 5 ми-
нути се додава 10 ml раствор на калиумј одид и пос-
тепено, 250 ml 6 mol/1 раствор на сулфурна кисе-
лина. Растворот на сулфурна киселина мора да се 
додава претпазливо, поради можноста од создавање 
пена, а потоа се титрира ОД mol/1 со раствор на нат-
риумтиосулфат, при непрекинато мешање, се доде-
ка бојата не стане жолта. На тоа се додаваат некол-
ку милилитри раствор од скроб и се продолжи ти-
трирањето со натриумтиосулфат, капка по капка, 
до наполно исчезнување на сината боја. 

- Во исти услови мора да се изврши и слепа про-
ба со иста количина на Luffov реагенс, со тоа што 
на место разредениот филтрат I се додава 25 ml 
вода. 

Пресметување на пр-иродниот инверт 

Во постапкава е земено 5 g од мострата, а разре-
дувањето е вршено на следниот начин: 

— 5 g е разредено до 250 ml; 
— 25 ml е разредено до 100 ml. 
Ако за титрација на слепата проба (ЅР) е пот-

рошено 24,9 ml, ОД mol/1 од растворот ЗЅГагЅгОз, а за 
титрација на пробата (Р) е потрошено 20,9 ml од ис-
тиот раствор Na2S20s, се пресметува разликата 

— Р) ='4,0 ml, што одговара на отчитаиата вред-
ност од табелата 3 од 9,7 mg од природен инверт. 

Пресметување на вкупниот инверт 

Во постапката е измерено 5 g од мострата, а 
разредувањето е вршено на следниот начин: 5 g е 
разредено до 250 ml, од тоа се отпипетира 10 ml и е 
разредено до 100 ml. ^а конечната постапка е отпи-
петирано 25 ml. 

За титрација на слепата проба (ЅР) е потрошено 
24,9 ml ОД mol/1 од растворот ЈЅГагЅгОз, а за тритра-
ција на пробата ''(Р) е потрошено 9,9 ml од истиот 
раствор така што разликата изнесува (ЅР — Р) = 
= 15 ml што, одговара на вредноста од 33,5 mg од 
вкупниот инверт отчитана од табелата 3. 

Процент на вкупниот инверт е = 

250x 100x 38,5x 100 
5х 10x25 х 1000 

= 77,0. 

Пресметување процентот на сахарозата 

Процентот на сахрозата се п р е с м е т а о според 
следната формула: 
0/о на сахароза = (b — а) - 0.95 

а = % на природниот инверт 
b = % на вкупниот инверт 

З а б е л е ш к а : 
Посебно мора да се води сметка за количината 

на шеќерот. 
На 25 ml Luffov раствор се додава 25 ml разре-

ден фил трат I, кој смее да содржи најмалку 15 mg, 
а најмногу 62 mg редуцирачки шеќери изразени ка-
ко глукоза. 

За да се спречи создавање на пена, се препора-
чува пред закиселувањето со сулфурна киселина да 
се додаде 1 ml изопентанол. 

ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ 
НА ШЕЌЕР СО 25 ml LUFFOV РАСТВОР 

Табела 3 

Раствор на натриумтио-
султфат 
с (ЈЅГагЅѕОз) = ОД mol/1 vo ml 

Глукоза, фруктоза 
или инвертен 

шеќер 
mg разлика 
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1 2 . 3 

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 2,8 

- 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 

Повторливост 

Разликата од резултатите меѓу две определува-
ња, што паралелно или набргу едноподруго ги из-
вршил ист аналитичар, согласно со член 7 став 2 од 
овој правилник, не смее да преминува 0,5% од рела-
тивната вредност. 

4. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ 
НЕЧИСТОТИИ 

Принцип и примена 

Овој метод се заснова врз отстранувањето на 
органските примеси добиени со и с п л а з у в а њ е и со 
таложење, како и врз согорување на 600оС ± 10оС, 
а потоа врз мерење на добиениот остаток. 

Методот се применува за определување на ми-
нералните кечистотии во прозиводите од овошје и 
зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) печка за согорување со уред за регулација на 
температурата од 600оС ± 10оС; 

2) аналитичка вага; 
3) хомогенизатор; 
4) ексикатор со средство за сушење; 
5) чаша со зафатнина од 250 ml. 800 ml и 2000 ml; 
6) сад за согорување, од кварц, порцулан или 

платана; 
7) филтрир-хартија која согорува без пепел; 
8) инка; 
9) Бунзенов пламеник. 

Реагенс!! 

Се користат следните реагенси: 
1) раствор на натриумхлорид (NaCl), 15%-ен 

(m/m) : 
2) хлороводородна киселина (НС1), концентри-

рана : 
k 3) раствор на сребронитрат с (AgNOa) 0,lmol/l. 

Приготвување на мостра и количина на мостра-
та за испитување 

Лабораториската мостра или оригиналното па-
кување на производот од овошје и зеленчук чија 
ието-маса не смее да биде помала од 500 g, се хомо-
генизира во паста и се одмерува 500 g, како коли-
чина на мострата за испитување. 

Забелешка: 
Замрзнатиот производ се одмрзнува во затворен 

сад и, заедно со издвоената течност, се смета како 
мостра за испитување. 

При испитување на сушени прозиводи од овош-
је и зеленчук се одмерува 100, g мостра за испиту-
вање, се пренесува во чаша со зафатнина од 800 ml 
и се додава 400 ml вода. Смесата се загрева до ври-
ење и се остава ноќе на собна температура произво-
дот да се рехидрира. 

Пред определување на нечистотијата, содржи-
ната добро се измешува. 

Постапка за одвојување на нечистотијата 

Подготвената количина од мострата за испиту-
вање се пренесува во чаша со зафатнина од 2000 ml, 
се дополнува со вода и се измешува со стаклено 
стапче. Се остава 10 минути и се декантира во друга 
чаша со зафатнина од 2000 ml. Повторно се напол-
нува првата чаша со вода, се измешува и се остава 
да стои 10 минути. Погоа содржината од втората 
чаша се декантира во трета чаша со зафатнина од 
2000 ml и, по 10 минути стоење, содржината на тре-
тата чаша се декантира во сливникот. 

Истата постапка се повторува така што содр-
жината од првата чаша се декантира во втората ча-
ша, се дополнува со вода и, по 10 минути стоење, 
се декантира во третата чаша, а од неа се декантира 
во сливнигкот. Операцијата се повторува се додека од 
мострата за испитување не се издвои целокупната 
пулпа. Тогаш остатокот од првата и втората чаша 
се пренесуваат во третата чаша. 

Семките и овошната пулпа што можат да бидат 
наталожени со остатокот се елиминираат со трети-
рањето со врел раствор на натриумхлорид, кој по-
тоа се отстранува со исплакнување со врела вода. 
Проверка на отсуство на јоните на хлорот се утвр-
дува со помош на раствор од сребронитрат. 

Остатокот потоа квантитативно се пренесува низ 
инка со филтрир-хартија, добро се измива, со вода 
и заедно со филтрир-хартијата, се внесува во прет-
ходно изжарен и тариран сад за согорување. 

Согорување 

Садот за согорување, заедно со филтрир-хар" 
тијата и со остатокот, се загрева на слаб пламен 
неколку минути, а потоа согорува ЕО печка за сого-
рување на 600оС ± 10оС околу еден час. Потоа садот 
се оладува во ексикатор и се мери, со точност од 
0,0002 9. 

На истата мостра за испитување се вршат нај-
малку две определувања. 

. Пресметување 

Количината на минералните нечистотии изра-
зена како процент на масата се пресметува со фор-

100 
мулата. (M1 — М2) -

Мо 
каде што е: 
Mn — маса на количината од мострата за испи-

тување во g, 
M1 — маса на садот за согорување, во g. 
М2 — маса на садот за согорување и на пепелот 

во g. 
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Како резултат се зема средната вредност н а д в е 
определувања ако -се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња, што паралелно или набргу едноподруго ги извр-
шил ист аналитичар, согласно со член 7 став 2 од 1 

овој правилник, не смее да преминува 3% од ре-
лативната вредност. 

5. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕПЕЛ НЕРАСТВОР-
ЛИВ ВО ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА' 

Принцип и примена 

Овој метод се заснова врз постапката на согору-
в а н а на мострата на 5250С ± 250С и врз одвојување 
на минералните нечистотиги што се нерастворливи 
во (разблажен раствор на хлороводородна киселина. 

Методот се применува за определување количи-
ната на силициумовите соединенија што произле-
гуваат од почвата и на оние што се наоѓаат воч про-
изводите од овошје и зеленчук. 

Реагенси 

Се (користи следниот прибор: 
1) раствор на хлороводородна пепе слина кој со-

држи 10% (m/m) хлороводород; 
2) раствор на среброеитрат, околу 17 g/1. 

Апаратура и прибор 

Се користат следниот прибор: 
1) печка за согорување со уред за регулација на 

температурата на 5250С ± 250С; 
2) аналитичка вага; 
3) водена бања; 
4) сушалница со автоматска регулација на тем-

пературата на 103оС ± 20С; 
5) ексикатор со средство за сушење; 
6) сад за согорување на мострата, од кварц или 

од платина; 
7) квантитативна филтрир-хартија ко ја согору-

ваа без пепел. 
П р и г о т в у в а њ е н а м о с т р а т а . — Лабора-

ториската мостра внимателно се иситнува и се хо-
могенизира. Замрзнатиот производ се одмрзнува и 
се измешува со течноста што се формира при од-
мрзнувањето. 

К о л и ч и н а н а м о с т р а т а з а и с п и т у -
в а њ е . — Празниот сад за согорување се жари, се 
оладува во ексикатор до собна температура и се ме-
ри со точност од 0,0002 g. Потоа во тој сад со точ-
ност од 0,01 g, се одмерува 4 g до 25 g приготвена 
лабораториска мостра, зависно од количината на 
водата во мострата. 

Сушење и согорување на мострата 

Садот за согорување, со одмерената количина 
мостра за испитување, се става на зовриена водена 
бања да попари водата, а потоа во сушалница на 
103оС ± 20С. Сушење не е потребно кога се во пра-
шање сушени производи. Потоа садот се внесува во 
печка за согорување. Согорувањето се врши на тем-
пература од 525сС ± 20С. Пепелот мора да биде бел. 
Садот по^гоа се вади, се оладува во ексикатор и во 
него -се додаваат 10 ml до 25 ml раствор на хлоро-
водородна киселина. - - -

Садот се прекрива со стакло за саат и се заг-
рева 15 минути на топла бања. Потоа содржината на 
садот се прелива преку филтрир-хартиј а што е пос-
тавена преку инката за филтрирање. Садот се ис-
плакнува со дестилирана вода кој а исто така се пре-
лива преку филтрир-хартијата. Постапката се пов-
торува се додека од раетворот кој истекува од ин-
ката не се отстранат сите траги од јоните на хло-
рот, а пробата се контр,олира со раствор на сребро-
нитрат. 

Ф и л трир-хартиј ата, со талогот, се става повтор-
но во изжарен и одмерен сад за согорување, кој се 
суши на температура од 103оС ± 20С, потоа се вне-
сува во печка за согорување и согорува 30 минути 
на 5250С ± 250С. 

По ладењето во екоикатор, садот со пепел се 
мери, со точност од 0,0002 g. 

На истата мостра за испитување се вршат на ј -
малку две определувања. 

Пресметуваше 

Количината на пепелот нерастворлив во хлоро-
водородна киселина ,се изразува во проценти по 
маса: 
пр,оцент на пепелот 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња што паралелно или набргу едноподруго ги 
извел ист аналитичар, согласно со член 7 став 2 од 
овој правилник, не смее да биде поголема од 0,01 Ѕ 
пепел нерастворлив во хлороводородна киселина за 
100 g мостра. 

. 6. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕДНОСТА НА рН 

Принцип 

Методот се заснова врз мерење на разликата 
на потенцијалот Meѓy две електроди нурнати во ис-
питуваната течност. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се, 
користи следниот прибор: 

1) рН-метар, чија скала е поделена на ОД или 
уште на помали единици; 

Ако рН-метарот не е опремен со систем за кор-
екција на температурата, мерењето се врши на 20оС; 

2) стаклени електроди, што можат да бидат со 
различен геометриски облик и кои се чуваат во во-
да; 

3) каломел-електроди, кои содржат заситен рас-
твор на калиумхлорид и кои се чуваат во тој рас-
твор. Обете електрода можат да се чуваат во вода, 
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но тогаш нивото на калиум-хлОридот во каломел-
-електродата мора да биде повисоко од нивото на 
водата; 

4) водена бања. 

Приготвување на мостри за определување нарН 

Т е ч н и п р о и з в о д и и производи што лесно 
се филтрира ат: сокови, течности од компот или од 
туршија, солени налеви, ферментирани течности 
и сл:) — Лабораториската мостра, со внимателно 
мешање, се хомогенизира. 

Г у с т и и л и п о л у г у с т и п р о и з в о д и и 
производи ка ј кои издвојувањето на течноста е оте-
жнато (сирупи, џемови, пиреа, желеа и сл). — Лабо-
раториската мостра се измешува а потоа с е ' иси-
тнува во хомогенизатор или аван. 

З а м р з н а т и п р о и з в о д и — По одмрзнува-
њето на производите и издвојувањето на голуш-
ките, семките и семенските ложи, се постапува како 
што е опишано за течни или полугусти производи. 

С у ш е н и п р о и з в о д и — Лабораториската 
мостра се иситнува на парченца и се отстрануваат 
голупхките и-семенските ложи. Иситнетите парченца 
се ставаат во чаша и се додава 2 до 3 пати поголема 
м^са вода (ако е потребно, се додава и повеќе за да 
се доСi:ie- соодветна компетенција) . Содржината се 
гагрева 30 минути па зовриена водана бања, со пов-
ремено мешање со стаклено стапче. Потоа мострата 
со измешува и се хомогензира со мелење или во 
тријалник. 

С в е ж о п р и г о т в е н и п р о и з в о д и ш т о 
с о д р ж а т ц в р с т а и т е ч н а ф а з а . — Се по-
стапува како што е опишано за течни и полугусти 
производи. 

Количина па мостра за испитување 

За испитување се зема количина на мостра што 
е доволна електродите да можат да се нурнат, што 
зависи од подготвената апаратура. 

Баждарење на рК-гчетар 

За баждарење па рН-мотар се користи раствор 
дта пуфср познат рН на определена температура и,. 
по можност, со приближна вредност на рН на оној 
раствор што се определува. 

Ако рН-метарот нема уред за корекција на тем-
пературата, тсмператулота на гастворот пуфер мора 
да биде дотерана на '20 о С ± .20С. 

Определување на рИ 

Електродите се нурнуваат во количината на мос-
трата што се испитува и системот за корекција на 
температура на рИ-метарот се дотерува на тем-
пературата на мерење. Ако не постои систем за ко-
рекција на температурата, тогаш температурата на 
испитуваната количина на мостра мора да се доведе 
на. 20оС ± 20С. 

Натамошното мерење се врши според упатството 
на рП-метарпт што се користи. 

Отчепувањето па .рН сс врши директно на ска-
лата на инструментот, го точност од С,03 рИ единици 
до корстантна вредност 

Па истава мостра за испитување се извршуваат 
најмалку ДВЕ определуваат. 

Пресметување 

Како резултат се зема а р и т м е т и к а т а средина 
на две определувања, ако се задоволени барањата 
во поглед на повторливоста. 

Резултатот се изразува со точност од 0,05 рН 
единици. 

Повторливост 

Разликата помеѓу резултатите од две опреде-
лувања, што паралелно или веднаш едноподруго' ги 
извршил ист аналитичар, сообразно на член 7 став 
2 од овој правилник, не смее да премине ОД р Н еди-
ница (апсолутна разлика). . 

Забелешки на постапката 

За баждарење можат да се користат следните 
раствори на пуфер: 

— на раствор пуфер со рН 3,57 на 20оС се при-
готвува на следниот начин: се зема заситен рас-
твор кисел калиумтартарат (КНСаЊОб) кој на 250С 
има рН 3,56, а на 30оС рН на истиот раствор изне-
сува 3,50; 

— раствор на пуфер со р Н 6,88 на 250С се при-
готвува на следниот начин: се одмеруваат 3,402 g 
кисел калиумортофосфат (КН2РО4), мерено со точ-
ност-од 0,001 g и 3,549 g кисел динатриумортофосфат 
(Na2HPO4) мерено со иста точност и се раствора во 
1000 ml дестилирана вода која има температура од 
20оС; 

рН на овој раствор на 10?С е 6,92, а на 30оС рН 
на истиот раствор изнесува 6,85; 

— раствор на пуфср со рН 4,00 на 20оС се п р и ^ 
готвува на следниот начин: се одмерува 10,211 g ки-
сел калиумфталат (КН СбЊ(СООО)2) кој е сушен 
1 час на 105оС и се раствора во 1000 ml дестилирана 
вода, која има температура од 20оС. рН на овој рас-
твор (на 10оС е 4,00, а на 30оС рН на тој р-аствор 
изнесува 4,01; 

— раствор на пуфер со р Н 5,00 на 20оС: се кор-
исти . раствор на кисел динатриумцитрат 
c(Na2HC6HsO7) = ОД mol /1 . 

7. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕНЗОЕВА КИСЕ-
ЛИНА 

(Спектофотометриока метода) 

Принцип н примена 

Мострата се хомогенизира, се разредува и за-
киселува, а потоа се врши екстракција на бензое-
вата киселина со помош на диетилетер. По. повтор-
ната екстракција со алкилии и по пречистувањето 
со оксидација со помош на калиумхромат во кисе-
ла средина, бензоевата киселина растворена во ди-
етилетер се определува спектрофотометриски. 

Методот се применува за определување на бен-
зоева киселина во производи од овошје и зеленчук, 
со исклучок на оние производи што содржат р-хло-
рбензоева киселина (бидејќи таа е отпорна на окси-
дација), како и на производите што содржат цимот-
на киселина (бидејќи таа при оксидација со хром-
сулфурна киселина се трансформира во бензоева 
киселина). 

Апаратз^ра и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи следниот прибор: 

1) одморни тиквички од 50 ml; 
Р,) чатни, со зафатнина од 50 ml и 100 ml; 
3) ш т е т и , со зафатнина од 20 ml; 
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4) градукрани ш т е т и ; 
5) шишиња од бор-силикатно стакло со брусено, 

запш, со зафатнина од 25 ml со рамно дно; 
6) инка за одвојување, со зафатнина од 500 ml; 
.7) водена бања погодна за контрола на темпе-

ратура од 70оС до 80оС; 
8) хомогенизатор; 1 

9) спектрофотометар за определување во ултра- ' 
вио-летовиот на дел спектарот, опремен со монохро-
матор кој допушта мерење со точност од 0,5' nm, со 
кивети од силициум, со дебелина на оптичкиот слој 
од 10 mm или 20 mm (подобро од 20 mm поради зго-
лемување чувствителност со поклопка од брусено 
стакло; 

10) аналитичка вага. 

Реагенои ( 

Се користат следните реагенси: 
1) винска киселина, кристализирана; 
2) натриумхидрокзсад, приближно C(NaOH) - 1 

mol/1; 
3) калиумдихромат, раствор од 33 до 34 g' / l ; 
4) сулфурна киселина, раствор добиен со раз-

блажување на 2 зафатнини на концентрирана сул-
фурна киселина (Q = 1,84 g/cm3), со една зафатнина 
вода; 

5) диетилетер, дестилиран непосредно пред упо- . 
требата; 

6) бензоева киселина, стандарден раствор од ОД00 
g/1 во диетилетер. , \ 

Приготвувавме па мостра за испитување 

Т е ч н и и г у с т и п р о и з в о д , и (сокови, ка -
шести и бистри производи, (оирупи, мармалади и џе-
мови). — По внимателно мешање, лабораториската 
мостра се хомогенизира. 

Ц в р с т и п р о и з в о д и (овошје, зеленчук). — 
— Лабораториската мостра се сече на ситни парчиња, 
се отстрануваат семките и семените ложи, ако е по-
требно и внимателно се хомогенизира околу 40 g мо-
стра. I 

З а м р з н а т и и л . и б р з о з а м р з н а т и п р о -
и з в о д и . — Лабораториската мостра се одмрзнува во 
затворен сад, а течноста што настанува при-одмрз-
нувањето му се дода-ва на производот пред хомоге-
низаодјата. 

Количина на мостра за испитување 

Т е ч н и п р о и з в о д и — Се отпипетира 20 ml 
приготвена мостра, се разбра жупа со приближно 50 
ml вода и се пренесува во инка за одвојување (инка 
за одвојување А). 

Забелешка: 
Количината на мострата за испитување може да 

се земе од по маса, со мерење на приближно 20 g 
приготвена мостра, со точност од 0,01 g. 

К а ш е с т и п р о и з в о д и — Се отпипетира 20 
ml приготвена мостра, се става но тријалник и се ра-
зредува со 20 ml вода. По декантирањето течноста 
се филтрира. 

Постапката се повторува двапати едноподруго, 
со по 20 ml вода и но декантирањето течноста се 
филтрира. 

Филтратот се собира д и р е к т н о Во инка за одво-
jvBaibe, со зафатнина од 500 ml (инка за одвојување 
А). 

- Забелешка: 
Количината на мостра за испитување може да 

се земе и по маса, со мерење на околу 20 g пригот-
вена мостра, со точност од 0,01 g. 

Г у с т и и л и ц в р с т и п р о и з в о д и — Се из-
мерува околу 10 g приготвена мостра со точност од 
0^01 g и со 30 ml до 40 ml вода квантитативно се пре-
,несува во шише со зафатнина од 250 ml. Се додава 
околу 50 mg натриумхидрогенкарбонат, се проматку-
ва, се става на водена бања со температура од 70 С 
до 80оС и се остава 15 до 30 минути. Содржината на 
шишето се филтрира и се измива двапати со по 15 
ml до 20 ml вода. 

Целокупниот филтрат се собира во инка за од-
војување со зафатнина од 500 ml (инка за одвојува-
ње А) и се остава да се олади. 

Забелешка: 
Катриумхидрогенкарбонат се додава за да' се не-

утрализира бензоевата киселина чии траги би мо-
желе да се загубат во текот на испарувањето. 

Екстракција па бснзоева киселина 

Во инка за одвојување (А) која содржи проба се 
внесува 1 g винска киселина и се додава 60 ml ди-
етилетер, а потоа внимателно се промашува. ' Се ос-
тава да стои додека слоевите не се раздвојат, а потоа 
етерскиот слој се префрла во дрз^га инка за одвоју-
вање со зафатнина од 500 ml (инка за одвојување В). 
Водената фаза од инката за одвојување (А) се ис-
плакнува со 60 ml диетилетер, се остава да стои до-
дека се раздвојат слоевите и етарскиот слој повтор-
но се собира во инката за одвојување (В). 

Исто се постапува и при третото одвојување, кога 
плакнењето се врши со 30 ml диетилетзр. Тој етер-
ски слој се префла во инката за одвојување В. 

Екстрахирање на бензоевата киселина од етср-
скиот раствор се врши со помош на последовно до-
давање најнапред на 10 ml, а потоа на 5 ml раствор 
на натриумхидроксид, а потоа двапати по 10 ml вода. 
По секое додавање, содржината се проматкува и се 
остава да се изврши одвојување'. Водената фаза се 
собира во чанче, а потоа се става на водена бања на 
температура од 70РС до 80оС и се загрева додека за-
фатнината ,на алкалниот раствор не се сведе прибли-
жно на половина, при што се отстрануваат трагите 
на растворениот диетилетер. 

П р е ч и с т у в а њ е н а б е н з о е в а к и с е л и -
н а 

По ладењето содржината на садот се влева во 
шише од 250 ml во кое се наоѓа мешаница од 20 ml 
раствор на сулфурна киселина и 20 ml раствор на 
калиумдихромат. Шишето се затвора, се промашува 
и се остава да стои на јмалку 1 час. 

Забелешка: 
Во пробата можат да бидат застапени и други 

конзерванси како дерива-т на бензоева киселина. 
Во тој случај шишето се остава на јмалку 3 часа за 
да се изврши наполна оксидација на трихидрокси-
бензоевата киселина и да се спречи секоја интерфе-
ренција при определувањето. Продолжувањето на 
времето во кое ќе се изврши реакција нема да влијае 
врз резултатот, бедејќи бензоевата (киселина е от-
порна на оваа мешаница. Ако појдсхвниот производ 
содржи и сорбинска киселина, потребно е оксидаци-
јата да се продолжи на 21 час-а, така што таа напол-
но да се разори. 1 
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Е к с т р а к ц и ј а н а п р е ч и с т е н а б е н з о-
е в а к и с е л и н а 

Екстрахирање на бензоевата киселина се врши 
со третирање на наведениот раствор, и тоа двапати, 
со 20 ml до 25 ml диетилетер, при што се собира ет-
ерскиот раствор. Овој етерски раствор двапати се 
измива со неколку ммлилитри вода. По декаР1тира-
њето, кое мора да се изврши внимателно, се врши 
филтрирање преку сува филтрир-хартија и филтра-
тот се собира во одмерена тиквичка со зафатнина од 
50 ml. 

Потоа филтрир-хартијата се измива со неколку 
милилитри диетилетер, со додавање на доволна ко-
личина раствор за плакнење за да може филтратот 
да се разблажи и да се дополни до ознаката. 

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

Со користење оа електрофотометар се мери ап-
сорбенцијата на етерскиот раствор во однос на ап-
согзбенција на чистиот диетилетер на 267,5 пш до 
272 nm и 276.5 nm (им. д и ја забелешката). Апеор5еп-
цијата што и припаѓа на бензоовата киселина е из-
разена со формулата: 

каде што е: 
Л1 — апсорбенција на 267,5 nm; 
А'2 — апсодбенција на 272 nm; 
А;. — апсорбенција на 276,5 nm; 

Забелешка: 
Испитување на сгхектарот на апсорбенцијата на 

етерскиот раствор на пречистена бензоева киселина 
се врши со помош на два апсорпциона максимума, 
и тоа кај 272 nm и ка ј 279 nm. 

Екстрахираната бензоева киселина со диетил-
етер се определз^ва со мерење на релативната висо-
чина ма врвот на 272 nm, со оглед на правецот што 
ти спојува точките, (мипимумите) на апсцисата ка ј 
267,5 nm и кај 276,5 nm. 

Над истата мостра за испитување се 'извршуваат 
најмалку две определувања. 

Приготвување на баждариа крива линија 

Во шест одмериш тиквички со зафатнина од 50 
ml се внесува по 5-7,5-10-12,5-15 и 20 ml раствор на 
стандардна бензоева киселина. Се разблажува со ди-
ети л етер и се дополнува до ознаката. 

Добиените раствори содржат: 
10-15-20-25-30-40 mg бецзоева киселина во литар. 
Потоа се извршуваат диференцијални мерења 

на тие раствори според постапката што е пропишана 
во поглавјето Определување на бензоева киселина. 

Нацртаната крива линија ги прикажува дифе-
ренцијалките мерења (ордината) во однос на бројот 
на милиграми бензоева киселина по литар, кои се 
означени горе (апсциса). 

Пресметување 

а) Количина на мостра за испитување земена со 
пипетирање 

Количината на бензоееа киселина, во милиграми 
по лита,р производ, е изразела со формулата: 

каде што е: 
rri2 — маса на бензоевата киселина во бупилмграми 

отчитана на баждарната крива линија. 
б) Количина на мостра за испитување земена но 

маса (со мерење) 
Количината на бензоева киселина, изразена во 

милиграми по килограм производ, се пресметува со 
формулата: 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња, што, паралелно или набрзо едно (по друго ги из-
вршил ист анал,итичар, сообразно на член 7 став 2 
од овој правилник, не смее да преминува 10 mg бен-
зоева киселина по литар сили по (килограм производ. 

Забелешка: 
Методот дозволува определеваље на бензоева 

киселина со точност приближно од 2 mg ако произ-
водот содржи помалку од 50 mg бензоева киселина 
во литар или во ^килограм. 

8. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОРБИНСКА КИСЕЛИНА 

(Спектрофотометрискм метод) 

Принцип и примена 

По хомогенизацијата на мострата од овошје и 
зеленчук, сорбикската киселина се издвојува со 
дестилација ^о Бодена пареа. Потоа се врши окси-
дација со хромеулфурна киселина и се третира 
со тиобарбитуриа киселина, при што настанува розо-
воцреено обожување кое може да се мери епектро-
фотометриски при 532 nm. 

Со овој метод се определува сорбиоската кисе-
лина во овошјето и зеленчукот и во производите 
од овошје и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Се користи следниот прибор: 
1) стаклени чаши, со зафатнина од 100 ml; 
2) пипети, со зафатнина од 1, 2, 5 и 50 ml; 
3) апаратура за дестилација со водена пареа 

(слика 2); 
4) одмор ни тиквички, со зафатнина од 100, 500 

и 1000 ml; 
5) конусни тиквички (ерленмаер), со зафатни-

на од 500 ml; . 
6) водена бања; 
7) хомогенизатор; 
8) спектрофотометар. 

Реагенси 

Се користат следните реагенои: 
1) винска киселина, кристализирана; 
2) стандардек раствор на сорбинска киселина 

(0,010 g/1) кој се приготвува на два, начина, и тоа: 
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а) се раствора 0Д00 g сорбикска киселина во 10 
до 12 ml о,1 mol/l раствор на натриумхи дроксид и 
квантитативно се пренесува во одморна тиквичка 
со зафатнина од 1000 ml, а потоа се дополнува со 
вода до ознаката. Во одмерена тиквичка со зафа-
тнина од 1000 ml се отпипетира 100 ml овој раствор 
и се дополнува со вода до ознаката; 

б) се раствора 134 mg калиумсорбат во 1000 ml 
вода, а 100 ml од овој раствор се отпипетира во 
одмерена тиквичка со зафатнина од 1000 ml и се 
дополнува со вода до ознаката; 

3) раствор на калциумхидроксид околу 

Приготвување на мостра 

Ц в р с т и п р о и з в о д и ( о в о ш ј е и з е л е н -
ч у к ) . — Дел од лабораториската мостра се сече на 
парченца, се. отстрануваат семките, а потоа се од-
мерува околу 40 g мостра и се хомогенизира. 

З а м р з н а т и и л и б р з о з а м р з н а т и п р о -
и з в о д и мораат претходно да се одмрзнат, а течно-
ста што се создава при одмрзнувањето мора да му се 
додаде на производот пред хомогенизацијата. 

Т е ч н и и г у с т и п р о и з в о д и (с о к о в и, 
к а ш е с т и п р о и з в о д и и с и р у п и, м а р м е-
л а д, џ е м) и Лабораториската мостра се хомоге-
низира. 

Определување 

Се отпипетира 10 ml овошен сок или 10 g мостра 
приготвена за испитување (мерено со точност 0.01 g) 
и со најмала можна количина ila вода квантитатив-
но се пренесува во тиквичка за дестилација (барбо-
тер), а потоа се додава 0,5 g винска киселина. Тик-
вичката за дестилација преку наставка се спојува со 
апаратурата за дестилација со водена пареа и запо-
чнува симултано греење па тиквичката за дестила-
ција и на тиквичката за развивање на водена пареа, 
при HITO мора да се внимава зафатнината на течно-
ста во барботерот да биде константна (± 5 ml). К а ј 
цврсти и густи производи дестилатот мора да се со-
бира во тиквичка со зафатнина од 500 ml додека не 
се постигне зафатнина околу 20 пати поголема од 

зафатнината во тиквичката за дестилација. Кога ќе 
се заврши дестинацијата, количината на добиениот 
дестилат се измерува со помош на градуиран цилин-
дар. К а ј течни производи дестилатот се собира во 
одмерна тиквичка со зафатнина од 200 ml и дести-
лацијата се прекинува кога дестилатот ќе дојде до 
ознаката. 

Ако испитуваната мостра содржи етанол, потреб-
но е тој да се отстрани по следната постапка: се 
отпипетира 25 ml дестилат во чаша од 100 ml и со 
1,5 ml до 2 ml раствор на калциумхидроксид се пра-
ви алка лен до алкална реакција. Потоа садот се ста-
ва на зовриена водена бања и се Епарува до полови-
на од зафатнината (околу 30 минути). Остатокот 
квантитативно се пренесува во одмерна тиквичка од 
25 ml и се дополнува со вода до ознаката. 

Ако испитуваната мостра содржи етерски масла 
(како к а ј соковите од плодови на цитруси), потребно 
е да се отстранат на ист начин како што е опишано 
за етанолот, со тоа што в е р у в а њ е т о да продолжи 
додека зафатнината во чашата не биде 1 ml до 2 ml. 
Остатокот квантитативно се пренесува EVO одмерна 
тиквичка со зафатнина од 25 ml и се дополнува до 
ознаката. 

Ако во мострата се наоѓаат етерски масла на лук 
и кромид, како и на праз, постапката е иста, со тоа 
што дестилатот се впарува до сув, а потоа со вода 
повторно се разредува до почетната зафатнина. За 
натамошна постапка се отпипетира 10 ml дестилат, 
односно повторно разреден раствор по в е р у в а њ е т о , 
и тоа во одмерна тиквичка со зафатнина од 25 ml. 

Зафатнина од 10 ml е предвидена за мостри што 
содржат најмногу 200 mg/1 или кст сорбинска кисе-
лина. За мостри што содржат повеќе од 200 mg/З или 
kg сорбинска киселина, се отпипетира 2 ml или 5 ml 
мостра и се дополнува со вода до 10 ml. Се додава 
4 ml раствор на хромсулфурна киселина, па одмер-
ната тиквичка се става на зовриена водена бања да 
стои 10 минути. Потоа се додава 4 ml свежо пригот-
вен 0,5% — тен раствор на тиобарбитурна киселина, 
па тиквичката се става на водена бања да стои уште 
20 минути. Содржината на тиквичката се изладува 
во водена бања во која се наоѓа мпаз, а потоа се до-
полнува со вода до ознаката. По 30 минути се мери 
интензитетот на настанатата розова боја со е м и -
тување на апсорбенцијата на спектрофотометар и а 
бранова должина од 532 mm. Слепа проба се врши 
на истиот начин и со истите реагепеи, само што на-
место 10 ml дестилат се става 10 ml дестилирана вода. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Приготвување на баждарна крива линија 

Стандарден раствор што содржи 10 mg сорбин-
ска киселина по литар или по килограм се разредува 
на тој начин што на една зафатнина стандаоден ра-
створ се додаваат четири зафатнини вода. Тоа раз-
редување содржи 2 mg/1 сорбинска киселина. Потоа 
во серија од шест одмерни тиквички со зафатнина 
од 50 ml се отпипетира: 0-2-4-6-8 и 10 ml разреден 
раствор Со градуирана пипета и секоја тикличк-а се 
дополнува со вода до 10 ml. со додавање на: 10-8-6-4-2 
и О ml вода. Добиените раствори содржат по литар: 
0-0,4-0,8-1,2-1,6 и 2 mg сорбинска киселина. 

Во секоја одмерна тиквичка се додава по 4 ml 
раствор на хромсулфурна киселина, а потоа се ста-
ваат на зовриена водена бања да стојат 10 МИНУТИ. 
Потоа во секоја тикгичка се внесува по 4 ml тиобар-
битурна киселина и повторно се ставаат на зоврела 
водена бања да стојат уште 20 минути. Содржината 
на тиквичките се изладува во водена бања која има 
праз, а потоа тиквичките се дополнуваат со вода до 
ознаката. 

mol/1 содржи 14,7 g сулфурна, киселина односно 8,4 
ml сулфурна отселила d20 = 1,84 g/cm3); 

5) раствор на тиобарбитурна (ки-селина: се рас-
твора 0,500 g тиобарбитурна кисел,ина во 50 ml вода и 
се додава 10 ml на 1 mol/1 раствор на натриум -
хидроксид. Содржината квантитативно се пренесува 
во одморна тиквичка со зафатнина од 100 ml и се 
додава 11 ml 1 mol/1 раствор на хлороводородна 
киселина и се дополнува до ознаката. 

Овој раствор не е постојан и мора да се упо-
треби во текот на 5 часа по приготвувањето. 
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По 30 минути се мери интензитетот на настана-
тата розова боја со отчитување на апсорбенцијата на 
спектрофотометар на бранова должина од 532 пш. 

Баждарната крива линија се конструира така. 
што на апсцисата се нанесуваат милиграмите сорбин-
ска киселина по литар, а на ординатата — соодвет-
ните апсорбенции. 

Повторлмвост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња, што паралелно или набрзо едно по друго ги из -
вршил ист аналитичар, сообразно на член 7 став 2 
од овој правилник, не смее да преминува 5% (рела-
тивна вредност) од нивната средна вредност. 

9. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕТАНОЛ 

Принцип и примена 

Етанол издвоен со дестилација се оксидира. со 
калиумбихромат во присуство на сулфурна кисели-
на, а вишокот на калиумбихромат се репатрира со 
амониумферосулфат во присуство на индикатор ж е -
лезоортофенантролин. 

Методот се применува за определување на ета-
нол во производите од овошје и зеленчук к а ј кои 
количината на етанол не преминува 5% (m/m). 

малку 9,9% етанол, односно загубата на етанол во 
текот на дестилацијата не смее да биде поголема од 
0,02%; 

2) одмерна тиквичка со з а ф а т н и н а од 100 ml; 
3) пипета! со з а ф а т н и н а од 5,10 и 20 ml ; 
4) конусна тиквички (ерленмаер) со широко грло 

и со брусена затка к о ј а херметички ј а затвора т и к -
вичката к о ј а мора да биде чиста и немрсна; 

5) берета од 50 ml, со ш м у к а л к а . 

Реагеиси 

Се користат следните реагенси: 
1) с у л ф у р н а киселина, со релативна з афатнин-

ава маса од 1,836 g/cm8 ; 
2) раствор н а с у л ф у р н а киселина со релативна 

зафатнинска маса од 1,488 g/cm 3 — раствор со 500 ml 
концентрирана сулфурна киселина (его = 1,836 g/cm s) 
во 1 1 раствор; 

3) калциумхидроксид, Са (ОН)г, суспензија до-
биена со гасење на НО g до 112 g СаО во 1 1 водгц ко-
ја пред употребата добро се проматкува; 

4) раствор на калиумбихромат: 42,572 g К2СГ2О7 
по литар (1 m l од овој раствор одговара на 0,01 g 
етанол); 

5) раствор на амониумферосулфат хексахидрат 
f(NH4)2 Fe (ЅО4)8 - 6ЊОЈ: се раствора 170,2 g/1 ф е р о -
сулфат во малку вода, се додава 20 ml сулфурна к и -
селина (1,836 g/cm3) и се дополнува со дестилирана 
вода до 1 1. 

Растворот се стабилизира со додававме на алуми-
ниум, 2 m l на овој раствор одговара 1 m l раствор на 
калиумбихромат; 

6) индикатор железо-О-фенантролин: се раствор 
ра 0,695 g FeSO4 - 7ЊО во 100 ml вода и на тоа му се 
додава 1,485 g ортофенатролин. Се загрева да се з а -
брза растворањето. Овој раствор е стабилен. 

Приготвување на мостра 

Г у с т и и ц в р с т и п р о и з в о д и ( м а р м а -
л а д , о в о ш ј е и з е л е н ч у к ) . — Лабораториска-
та мостра се хомогенизира, воде јќи сметка за тоа да 
не се зголеми температурата на мострата. 

Т е ч н и п р о и з в о д и ( с о к о в и н а п у л п и , 
с и р у п и и сл.) . — Мострата добро се измешува 
и хомогенизира. 

Определување 

Измерената количина на мостра за испитување, 
мерено со точност од 0,01 g, мора да биде таква што 
количината на етанол во 100 ml дестилат да биде 
помала од 1 g. 

Одмерената количина на мострата се разредува 
со околу 50 ml вода и квантитативно се пренесува во 
балон за дестилација, при што се користи дестили-
рана вода (најмногу 120 ml). 
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Во ерленмаер со зафатнина од 250 ml, со брусена 
затка, се отгшпетира 20 ml раствор на калиумбихро-
мат (Vi) и 20 ml сулфурна киселина (920 = 1,83G g/cm3). 
По ладењето, на оваа смеса и се додава 10 ml дести-

' лат (Vo) (притоа садот однадвор се лади). Тиквичката 
се затвора со затка на чи ј брусен дел се капнува 
капка сулфурна киселина. Содржината добро се 
проматкува и се чека најшалку 30 минути, со повре-
мено маткање. 

При додавањето на дестилат, смесата не смее да 
добие зелена боја, т.е. во неа мора да биде вишок на 
бР1хромат. 

Ако смесата добие зелена боја, потребно е да се 
повтори оксидацијата со помала количина дестилат 
(на пр. 5 ml), 'а ако е потребно, дестил аци јата мора 
да се повтори и со помала количина на мостра за 
испитување. 

Секоја промена во количината на дестилатот и 
на мострата се зема предвид при пресметувањето на 
количината на етанол. 

По стоење од 30 минути во затворен ерленмаер, 
смесата се титрира со раствор на амониумферосул-
фат, во текот на што смесата станува се позелена 
додека не добие зеленооинкава боја. Тогаш од шише-
то со пипета се додаваат четири капки индикатор 
железо-0-фенантролин и се продолжува со титра-
ција се додека зеленссинкавата боја не стане црве-
нокостенлива. Последнава промена е нагла (една 
капка) и означува к р а ј на титрацијата (V2). 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
на јмалку две определувања. 

Слепа проба 

Слепа проба се в р ш и под исти услови како и 
проба, само што наместо проба се додава дестили-
рана вода. Ретитрираната количина на амоииумфе-
росулфат се означува како Уз. 

З а б е л е ш к а : 
Ако мострата содржи одвише мала количина 

етанол, тогаш за оксидација се користи помала ко-
личина калиумбихромат (на пр. 5 ml или 10 ml), со 
тоа што се додава 15 ml односно 10 ml вода, што при 
пресметувањето мора да се земе предвид. 

Пресметувањ,е 

а) Количина на етанол к а ј цврсти производи 
Количината н а етанол 

каде што 
Vo, Vi, V2 и Уз имаат исто значење како во пред-

ходното пресметување и каде што V4 — е зафатнина 
на пробата, во ml. 

К а к о резултат се зема средната вредност на две 
определувања, ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња извршени што паралелно или набрзо едно по 
друго ги извршил ист аналитичар, сообразно на член 
7 став 2 од овој правилник, не смее да преминува 10/о 
од релативната вредност од просечно утврдената 
вредност. 

Забелешка : 
Ако во дестилатот се наоѓаат етерски масла, де-

стилатот е матен, со капки масло по површината. Во 
тој случај дестилатот се префрла во одмерна тикви-
чка со зафатнина од 100 ml и се остава да стои два 
часа. Потоа се дополнува со вода така што ознаката 
да се наоѓа меѓу обата слоја, и се остава уште два 
часа. Собраната количина на масло се отфрла со 
ишмукување со помош па пипета или со филтрира-
ње преку филтрир-харти ја , при што инката се прек-
рива со саатно стакло. Филтратот, кој уште е матен, 
се става во ерленмаер заедно со 10 g гранулиран по-
листирен (зрнца 1 — 2 mm), се промешува и матка 
во затворен ерленмаер 15 минути, а потоа се проце-
дува низ газа во покриена инка. Раотворот мора да 
биде бистар и речиси наполно да е без мирис. Опре-
делувањето продолжува според веќе изнесената по-
стапка во овој метод. 

10. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
Ч У К 

ФЛОРИД ВО ЗЕЛЕН-

Принцип и примена 

каде што е : 
m — маса на мострата, во g; 
Vo — зафатнина на дестилатот, во ml; 
Vi — зафатнина на растворот на калиумбихро-

мат потрошен за оксидација, во ml; 
V2 — зафатнина на растворот на амониумферо-

сулфат, потрошен за ретитрација на бихро-
мат, во ml ; 

Уз — зафатнина на раствор-ат на амониумферо-
сулфат потрошен за титрација на слепа 
проба, во ml. 

б) Количина гаа етанол к а ј течни производи 
Количината на етанол 

Вкупните хлориди се определуваат со додавање 
во вишок на стандарден раствор на сребронитрат со 
познат титар. Вишокот на среброиитрат се ретитри-
ра со раствор на калиумтиоцијанат на познат титар. 

Количината на хлорид се изразува во проценти, 
по маса на натриумхлорид. 

Методот се применува за определување на 
вкупните хлориди во производите од зеленчук. 

Ако производот содржи природни пигменти — 
антонијани, методот се применува со опишаната мо-
дификаци ја . 

Апаратура и прибор 

Покра ј вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) хомогенизатор или три јалник (аван); 
2) чаша со зафатнина од 250 ml; 
3) одмерна тиквичка, со зафатнина од 100 ml и 

250 ml; 
4) мешлести ш т е т и , со зафатнина од 1,5, 20 и 

25 ml; 
5) ерленмаер, со зафатнина од 250 ml ; 
6) бирета, со зафатнина од 25 ml. 

Рсагенси 

Се користат следните реагенси: 
1) раствор на сребронитрат c(AgNO3) = ОД mol/1: 

срепронитратот се суши 2 часа на температура од 
150оС и се остава да се излади во ексикатор. Се р а -
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створа 16,9875 g сребронитрат во вода и се дополну-
ва со вода до ознаката во одмерна тиквичка од 
1000 ml; 

2) фериамониумсулфат C(NH4)2 - ЅО4 - Fe(SO4)s -
^ 24НгОЈ: се користи заситен раствор закиселен со 
5 ml азотна киселина (Q20 = 1,39 до 1,42 g/cm3) за 
100 ml раствор; 

3) раствор на калиумтиоцијанат c(KSCN) = 
= ОД mol/1: се раствора во вода 9,72 g калиумтиоци-
јанат и се дополнува со вода до ознаката во одморна 
тиквичка со зафатнина од 1000 ml. Овој раствор се 
стандардизира со раствор на сребронитрат (1) во 
присуство на раствор на фериамониумсулфат (2); 

4) нитробензен; 
5) раствор на азотна киселина: се раствора еден 

зафатнински дел на азотна киселина (д20 = 1,39 до 
1,42 g/cm3) со три зафатнински делови на вода. 

Приготвување на мостра 

Производи што содржат јасно изразена течна и 
црвста фаза: ако постои спецификација, опреде-
лувањето се врши во фазата што е наведена во 
спецификацијата. Ако не постои спецификација, 
се промешува целокупната лабораториска мостра и 
определувањето се врши на хомогенизирана мостра. 

Течни производи: мострата добро се измешува. 
Густи, кашеети и црвсти производи: мострата 

се сомелува или се хомогенизира во хомогенизатор 
или тријалник и добро се измешува. 

Определување 

Се одмерува 25 g приготвена мостра, со точност 
од 0,01 g, во чаша со зафатнина од 250 ml и со ме-
шање се додава 100 ml топла вода. Мешањето про-
должува додека содржината не стане хомогена, а 
потоа се загрева до вриење кое мора да трае една 
минута. Содржината во чашата се изладува и кван-
титативно се пренесува во одмерна тиквичка со за-
фатнина од 250 ml, а потоа се дополнува со вода до 
ознаката. Добро се измешува, се остава 15 минути, а 
потоа се филтрира преку набрчкаиа филтрир-хар-
тија во чист и сув ерленмаер. 

Тоа е филтрат F. ' 

Титрација 

Во ерленмаер се отпипетира 20 ml филтрат F и 
се додава 5 ml раствор на азотна киселина и 5 ml 
раствор на фериамониумсулфат. Потоа со помош на 
бирета се додава определена зафатнина (Vi) раст-
вор на сребронитрат, која е доволна да ги иста ложи 
јоните на хлорот и да се наоѓа во вишок од 5 ml до 
10 ml. Се додава 3 ml нитробензен и добро се про-
машува за да се коагулира талогот. 

Забелешка: 
При работата со нитробензен, кој е токсичен, 

треба да се биде внимателен. 
Вишокот на сребронитрат се ретитрира со ка-

лиумтиоцијанат до црвенокостенлива боја, која мо-
ра да биде постојана во текот рѓа 5 минути. Се озна-
чува зафатнината на потрошениот раствор на кали-
умтиоцијанат (V?). 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Пресметување 

Количината на хлорид, изразена како процент 
на натриумхлорид, е изразена со формулата: 

каде што е: 
Vi — зафатнина на потрошениот сребронитрат, во 

ml; 
V2 — зафатнина на потрошениот калиумтиоцијанат, 

во ml; 
Va — зафатнина на која е разреден филтратот, во 

ml; 
V4 — зафатнина на аликвотниот дел на разредениот 

-филтрат што е земен за титрација, во ml; 
m — маса на земената мостра, во g. 

Забелешка: 
1) Ако расгворот на кзалиумитоцијанат не е точ-

но 0,1 mol/1, за V2 се. зема соодветна корек-
ција 

2) Ако е Уз - 250 ml, а V4 = 20 ml, тогаш може 
да се користи поедноставна формула: 

Како резултат се зема средната вредност на две 
определувања, ако се исполнети условите во поглед 
на повто р ливост а. Резултатот се изразува со два де-
,цимала. 

Повторлшвост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња што паралелно или набрзо едно по друго ги из-
вршил ист аналитичар, сообразно на член 7 став 2 
од овој правилник, не смее да преминува 0,05 g нат-
риумхлорид на 100 g производ. 

Забелешка: 
Ако во производот се застапени антоцијани, 

при определувањето на хлоридот се применува мо-
дифициран метод по кој се отстрануваат антоција-
иите пред титрацијата, и тоа на следниот начин: 

Реагенси 

Покрај реагенсите наведени во методот 10, се ко-
ристи: 

1) заситен раствор на калиумперманганат 
(КМпО4): околу 6,5 g калиумперманганат се раство-
ра во 100 ml вода; 

2) натриумнитрат или калиумнитрат, кристали-
зиран. 

Постапка 

Во ерленмаер се отпипетира 20 ml филтрат F 
(добиен во опишаната постапка на методот за опре-
делување на хлорид), потоа се додава 20 ml азотна 
киселина и точно 20 ml раствор на сребронитрат 
(Vi). Сместата се загрева до вриење и се остава да 
врие две до три минути. Загревањето продолжува 
при постепено додавање на 0,5 ml до 1 ml КМпО4 
додека вкупниот додаток не биде 5 ml до 10 ml. 
Pa отворот мора да стане безбоен, а ако не стане без-
боен, се додаваат неколку кристалчиња натриумнит-
рит или калиумнитрит за да стане безбоен. Потоа ра-
створат се остава да врие уште 5 минути се изладу-
ва. се внесува 5 ml закиселен раствор на фериамо-
ниумсулфат f(NH4)2 - S04Fe2(S04)a - 24Н201 и постап-
ката на определување продолжува како што е опи-
шано во одделот титратдија. со тоа што додавање 
на нитробензен не е потребно. 
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11. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕКТИНИ ПО КО-
ЛОРИМЕТРИСКИ МЕТОД 

Принцип и примена 

Вкупните ,пектински материи се талежат со ета-
нол. По додавањето на карбазол се јавува црвена 
боја која се мери спектрофо то мегриски на 535 nm. 

Служи за определување на пектииските мате-
рии во просзиводите од овошје и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаениот лабораториски прибор, се 
користи и : 

1) фотометар или електро фотометар за работа 
во видливиот дел на спектарот; 

2) центрифуга со 3.000 обрти во минута, снабде-
на со градуирани епрувети за центрифугирање, со 
зафатнина од 50 ml; 

3) хомогенизатор; 
4) водена бања со терморегулатор; 
5) тиквички со тркалезно дно, со зафатнина од 

1 или 2 1, со брусено грло, повратен ладилник со 
брусена наставка; 

6) стаклено стапче со гумен завршеток; 
7) шише со компримиран воздух или со азот, 

снабдено со вентил за редукција; 
8) мраз; 

. 9) бирета од 50 ml со шмукалка; 
10) епрувети со дебели ѕидови с о стаклени бру-

сени затки, бакарен држач со 4 епрувети кој може 
да служи за термостатирање и дрвен статив за еп-
рувети; 

11) одмерени тиквички од 10Q ml; 
12) ш т е т и градуирани, со зафатнина од 1 ml и 

од 5 ml; 
13) пипети мешлести, со зафатнина од 1. ml, 

10 ml и 15 ml; 
14) аналитичка вага; 
15) филтрир-хартија. 

Реагенси 

Се користат следните реагенс;!: 
1) етанол, апсолутен; 
2) етанол, 96%-тен; 
3) етанол 63%-тен: се промешува 100 ml дести-

лирана вода со 200 'ml 96%-тен етанол. 
Пречистување на 96%-тен етанол: се вари еден 

литар 96'0/о-тен етанол со 4 g цинк во прав и 2 ml 
концентрирана сулфурна киселина во тиквичка со 
тркалезно дно, споена со повратниот ладилник, во 
тек на 24 часа, се дестилира, а потоа се додава 4 g 
цинк во прав и 4g калиумхидрокоид; 

4) раствор н а ' натриумхидроксиД c(NaOH) = 
= 1 mol/1; 

5) сулфурна киселина, концентрирана; q20 = 
= 1,83 g / m l додаток на карбазол не дава обојување; 

6) раствор на бораке: се раствора 0,250 g боракс 
(NasB^O? х 10 ЊО) во 100 ml Н2ЅО4. Се загрева до 
појава на сулфурдиоксид (ЅО2), а потоа се додава 

. 0,15 g карбамид ССО (NH4)2j. Се изладува и с^ пре-
несува во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml, 
а потоа се дополнува со сулфурна киселина до оз-
наката (его = 1,839 g/cm3); 

7) раствор на 0,15%-тен карбазол (СеЊЊСоЊ) 
во етанол: во одмерна тиквичка со зафатнина од 
100 ml се раствора во етанол 0,15 g карбазол, прет-
ходно прекристализиран во толуен и се дополнува 
со етанол (апсолутен), до ознаката. Со мешање на 
0,2 ml раствро на карбазол, 6 ml сулфурна киселина 
и 1 ml дестилирана вода мора да се добие раствор 
приближно бистар како вода. 

(Растворот на карбазол се чува во темно стак-
лено шише, на температура од 40С. Растворот е ста-
билен 12 недели); 

8) фосфорпентоксид; 
9) галаќтуронска киселина монохидрат (НОСИ/ 

СНОН)з-СН(СОООН)-О-ЊО) молекуларна маса 212,16. 
Се проверува чистотата на киселината со титрација 
на 0,500 g киселина со ОД mol/1 натриум-хидроксид 
до рН 8; 

10) стандарден раствор: се одмерува 0,1205 g га-
лактуронска киселина исушена преку Р2О5 на 20оС 
во вакуум во тек на 5 часа и квантитативно се пре-
несува во одмерна тиквичка со зафатнина од 1000 ml. 
Се додава 0,5 ml раствор на натриумхидроксид и се 
дополнува со дестилирана вода до ознаката. Се про-
машува и остава преку ноќта. 

1 ml од овој раствор содржи 100jxg анхидрид на 
галактуронска киселина. 

Во 7 одмерни тиквички со зафатнина од 100 ml 
се отпипетира по: 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 ml стан-
дарден раствор. Се дополнува со дестилирана вода 
до ознаката и се проматкува. Добиениот раствор со-
држи 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 jig/ml анхидрид на 
галактуронска киселина. 

Постапка на определување 

Таложење на вкупните пектини 

П р и г о т в у в а њ е н а м о с т р а 

По миењето и сушењето на овошјето и зелен-
чукот се извршува хомогенизација на лабораторис-
ката мостра, 3 минути, во хомогенизатор. 

Се одмерува 0,5 g до 15 g од мострата приготве-
на за испитување, зависно од количината на заста-
пените пектинеки материи во производот и се вне-
сува во епрувета зе центрифугирање (се зема 10 g 
свежо овошје или зеленчук, 15 ml сок, 4 g концен-
триран овошен сок или цит-база односно овошна 
база, 2 g концентрат од домати односно 0,5 g до 1 g 
производи збогатени со пектин). 

Густите и пастестите производи се разредуваат 
со 12 ml дестилирана вода. Епруветата се дополнува 
до 40 ml со 96%-тен етанол, кој претходно е загреан 
до 750С на водена бања, со повремено мешање со 
стаклено стапче. Потоа стакленото стапче се ис-
плакнува со 5 ml 96%-тен етанол. 

Епруветата се урамнотежува и содржината се 
центрифугира 15 минути на 3.000 обрти во минута. 
Со декантирање ,се отстранува етанолот од талогот. 
Потоа се исплакнува талогот на вкупните пектини 
заменувајќи го 960/о-тниот етанол со 63%-тен ета-
нол. 

Талогот се исплакнува се додека не ,се утврди 
дека нема шеќер во декантираниот етанол (реакци-
ја со Fehling-ов раствор). 

Сиот талог квантитативно се ,пренесува со по-
мош на дестилирана вода во' бдмерна тиквичка ср 
зафатнина од 100 ml.. Се додава 5 ml 1 mol/1 рас-
твор на натриумхидроксид и се дополнува до озна-
ката со дестилирана вода. Содржината се проме-
шува и се остава 15 минути, со повремено мешање. 
Потоа течноста се филтрира и се зема аликлотен 
дел од филтратот за колориметриско определување. 
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Колориметриско определување па пектипски 
материи 

Во три епрувети со стаклени брусени затки се 
отпипетира по 6 ml концентрирана сулфурна кисе-
лина издадена на 0оС. Се додава, капка по капка, 

-1 ml раствор што се испитува и силно се промашу-
ва на температура пониска од 40С. 

Епруветите потоа се загреваат на врела водена 
бања точно 6 минути, а потоа се ладат во мраз 15 
минути. Во две од овие епрувети се додава по 0,2 ml 
раствор на карбазол (15%), а во третата се внесува 
0,2 ml апсолутен етанол и добро се промешува. 

Сите три епрувети се оставаат 30 минути на 
250С (во термостат), а потоа се измерува оптичката 
густина на црвено бојасаниот раствор на бранова 
должина од 535 mm, во кивета со зафатнина од 10 
mm, во однос на слепата проба. 

Приготвување па баждарна крива линија 

Се зема по 1 ml стандарден раствор и се поста-
пува како што е опишано ка ј колориметриското' 
определување. Се приготвува баждарна крива 
А =f(c). На апсцисата се означуваат концентрации-
те на анхидрид на галактуронска киселина изразе-
ни во (Lig/ml, а на ординатата се нанесува оптичката 
густина (А). 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања.' 

Пресметуваше 

Количината на анхидрид на галктуронска кисе-
лина (х), изразена во mg по килограм или по литар 
производ, е еднаква: 

каде,што е: 
А — количина на пектинска материја отчитана ' 

на баждарната крива линија; 
0 — одмерена количина на мостра земена за 

испитување, во g или ml. 
Пресметаната вредност, помножена со коефици-

ентот 1,37 се претвора во милиграми пектин/kg 
производ. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определу-
вања, што паралелно или набрзо бдпо по друго ги 
извршил ист аналитичар, сообразно на член 7 став 
2 од овој правилник, не смее да биде поголема од 
6% од просечно утврдената вредност. 

12. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛЛКАЛИТЕТОТ НА 
ВКУПНИОТ ПРУГО"!Л И НА ПЕПЕЛОТ РАС-
ТВОРЛИВ ВО ВОДА 

Дефиниција 

Под алкалитет. на пепел растворил во вода се 
подразбира бројот на милилитри на едномоларна 
монобазна киселина потребни за неутрализација на 
воден екстракт на пепел од ДОО g мостра. 

Принцип и примена 

В к у п е н п е п е л 

Мострата се запалува на температура од 5250 

± 250С, потоа количината на алкалии во пепелот се 
неутрализира со сулфурна киселина со познат титр, 
со метил-оранж како индик-атор. 

П е п е л р а с т в о р л и в в о в о д а 

Мострата се запалува на температура од 525 
± 250С, потоа пепелот се екстрахмра со врела вода. 
Водениот екстракт на пепелот се неутрализира со 
сулфурна киселина со познат титр, со метил-оранж 
како индикатор. 

Методот се користи за определување на алкал-
итетот на вкупниот пепел и на пепелот растворл,ив 
во вода во производите од овошје и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) сад за запалување, од кварц или од даут ма-
теријал отпорен на корозија; 

2) електрична муфолна печка со терморегула-
ција 525 ± 250С; 

3) ексикатор со средство за сушење; 
4) берета; 
5) анал,итичка вага. 

2) раствор на натриумхидроксид со познат титр, 
c(NaOH) = ОД ̂ o l / l (за вкупниот пепел); 

3) индикатор: се додава 4 ml раствор на мети-
ленсин со концентрација од 10 g/1 на 100 ml раствор 
на метилоранж со концентрација од 1 g/1, познат 
како индикатор Toshiro. 

А. Определување на алкалитетот на 
вкупниот пепел 

П р и г о т в у в а њ е н а м о с т р а т а 

Лабораториската мостра добро се измешува и 
хомогенизира. Замрзнатата мостра претходно се од-
мрзнува, а течноста формирана при одмрзнувањето 
се додава во мострата пред хомогенизацијата. 

Реагенси 

Се користат следните реагенс^: 
1) раствор на сулфурна кисетина со познат титр 
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Забелешка: 

Ако производот е течен, количината на мостра-
та за испитување се зема з а ф а т н и н а ^ со помош на 
пипета од 5 ml до 10 ml, што се зема предвид при 
пресметувањето на 100 ml земена мостра. 

З а п а л у в а њ е 

Садот со мострата, ако е потребно, претходно се 
впарува, се запалува во муфолна печка на 525 
± 250С додека пепелот добие сивобел а боја. Садот 
со пепелот се иЅладува во ексикатор и се мери со 
точност од ОД mg. 

Во пепелот се додава 10 ml до 15 ml сулфурна 
киселина со познат титр. Тоа е зафатнина V. Добие-
ниот раствор со помош на топла вода квантитативно 
се пренесува во ерленмаер со зафатнина од 200 ml 
и се загрева до вр-иење. Содржината се изладува, 
се додаваат две капки индикатор и се титрира со 
ОД mol/1 раствор на натриумхидроксид до промена 
на бојата. Тоа е зафатнина Vi. Со раствор на 
ОД mol/1 Н2ЅО4 се титрира до неутрална нијан-
са (V2). 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Б. Определување на алкалитетот на пе-
пелот растворлив во вода 

П р и г о т в у в а њ е н а м о с т р а 

Мостра се приготвува на ист начин како и мо-
стра за определување Fa алкалитетот на вкупниот 
пепел. 

П о с т а п к а н а о п р е д е л у в а њ е 

Во сад за запалување, кој претходно е изжарен. 
во муфолна печка -на 525 ± 25СС, изладено и изме-
рено со точност од ОД mg, се внесува 5 g до 10 g 
приготвена мостра (мерено со точност од 1 mg.) 

Зебелешка: 

Ако производот е течен, количината на мостра 
за испитување се зема зафатнински со помош на ' 
пипета од 5 ml до 5 ml, а се зема предвид при прес-
метувањето на 100 ml земена мостра. 

З а п а л у в а њ е 

Садот со мострата се запалува во муфолна печ-
ка на 525 ± 250С додека пепелот не добие сивобела 
боја. Садот со пепелот се изладува во ексикатор и 
се мери со точност од ОД mg. 

Е к с т р а к ц и ј а с о т о п л а в о д а 

Во пепелот се додава 20 ml врела вода и се ф и л -
трира преку филтрир-хартија, со плакнење со вре-
ла вода неколку пати. Добиениот филтрат се из-
ладува, се додаваат две до три капки индикатор и 
се титрира со раствор на сулфурна киселина 
ОД mol/1. Тоа е зафатнина Vt. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

П р е с м е т у в а њ е 

а) Алкалитет на вкупниот пепел 
Адкалитетот на вкупниот пепел изразен во ми-

лимолови во 100 g мостра се пресметува со форму-
лата: 

(V-V, + v2) 100 
х 

10 ш 

Алкалитетниот број на вкупниот пепел во мо-
страта изразен како мил и литри на едномоларна мо-
нева зка киселина за 1 g пепел се пресметува со 
формулата: 

( V - V t + V,) 100 
- х 

10 т , 

каде што е: 

V — зафатнина на додадениот раствор на сулфур-

на киселина с ^ - -H 2 S0 4 j = 0,l mol/1, bo ml; 

.Vi — зафатнина на растворот на натриумхидроксид 
/c(NaOH) = ОД mol/1 потрошен за титрација, 
во ml; 

V2 — зафатнина на растворот на сулфурна кисели-

на с ^ у Н 2 Ѕ 0 4 ј = 0,1 mol/1, во ml; 

m — маса на мострата, во g; 
m i — маса на пепелот, во g. 

- Како резултат се зема средната вредност на две 
определувања ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

Локалитет на пепелот растворлив во вода 

Алкалитетот па пепелот растворлив во вода из-
разен во милимолови во 100 g мостра се пресметува 
со формулата: 

каде што е: 

V'i — зафатнина на растворел? на сулфурна кисе-

лина с ^ у Н 2 Ѕ 0 4 ј = ОД mol/1 потрошена за 

титрација на пепелот растворлив во вода, во 
ml; 

mc — маса на земената мостра за определување на 
пепелот растворлив во вода, во g; 

m ;i — маса на пепелот добиен со зана Јавање ири 
определувањето' на пепелот растворлив во 
вода, во g. 

Како резултат се, зема средната вредност на дре 
определувања, ако се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 
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Доверливост 

Разликата на резултатите меѓу две определува-
ња што се извршени паралелно или набрзо едно по 
друго, сообразно на член 7 став 2 од овој правилник, 
не смее да преминува ОД милиеквивалент во 100 g 
мостра или за 1 g пепел. 

13. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Н А Е Т А Р С К И МАСЛА 

Принцип и примена 

Овој метод се заснова врз издвојување на стар -
ски масла при продолжено вриење на испитуваната 
мостра со помош на водена пареа која , како дести-
лат, се кондензира и собира во градуирана цевка. 
Мострата може да биде разредена или неразредена. 
По ладењето директно се отчитува зафатнината на 
етарските масла што се издвоени од дестилатот. 

Методот се применува при определувањето на 
старски масла во производи од цитрус овошје соко-
ви, концентрирани овошни сокови, цитрус бази, си-
рупи и др.). 

Апаратура и прибор 

Покра ј вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) апарат кој овозможува издвојување на бугар-
ските масла и нивна кондензација , к а к о и ф а ќ а њ е 
на кондензатот во градуирана цевка, со зафатнина 
од 4ml, со поделоци од по 0,05 ml (слика 3). 

2) балон со зафатнина од 3 1, со брусено грло, 
погоден за приклучување на апаратурата. 

Приготвување на мостра 

Мострата се приготвува на следниот начин: 
1) производи сиромашни со старски масла (со 

помалку од ОД ml на 100 g или 100 ml производ), и 
тоа: 

— течни производи (сокови од цитрус овошје) 
— мострата само добро се измешува; 

— густи производи (сируп, пулпа и др.) — се од-
мерува количина Ца лабораториска мостра и се и з -
мешува со иста количина на вода; 

2) за производи богати со етарски масла (кон-
центрирани сокови од цитрус овошје — мострата 
се разредува со вода така што растворот да содржи 
помалку од ОД ml' етарско масло во 100 g или во 
100 ml производ; 

3) за производи многу богати со етарско масло 
'(цитрус-бази за освежувачки пијачки) — измере-
ната количина на мостра внимателно се хомогени-
зира, а потоа се разредува со вода да не содржи по-
веќе од ОД ml етарско масло во 100 g или 100 ml 
производ. Потоа, со помош на механичка мешалка 
со големи брзина, мострата се измешува за да се од-
бегне одвојување на ф а з и ; 

4) за плодови на цитрус о в о ш ј е — излупениот 
плод се сече на мали парченца и понатаму се пос-
тапува како што е пропишано за приготвување рта 
мостра за производи богати со старски масла, што 
е составен дел на овој метод. 

средство за намалување на површинскиот напон 
односно со секундарен натриум-алкилсулфат . Во 
градуирана епрувета се внесува м а л к у дестилирана 
вода, а еируветата во текот на постапката се нур-
нува во поголема чаша со ладна вода. 

Определување 

Во балон се внесува 2 1 мостра з а испитување, 
балонот се спојува со апаратурата и се започнува со 
загревање. Кога растворот ќ е почне да врие, грее-
њето се регулира така што да се кондензира по една 
к а п к а во ' секунда. 

Растворот се остава да врие од 1 до 3 часа, при 
што етарските масла се собираат во г р а в и р а н а т а 
цевка. Кога з афатнината на етарокото масло во 
градуираната епрувета ќе престане да се зголемува, 
обично по 15 до 30 м,инути, загревањето се прекину-
ва, а етарското масло во градуираната цевка се ос-
тава да се излади. 

Потоа ладилникот се исплакнува, а водата по-
степено се испушта низ славината за долната гра -
ница на етарските масла да се доведе на нула, а 
потоа се отчитува з а ф а т н и н а т а на етарскмте масла 
во милилитри на температура од 20оС. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
н а ј м а л к у две определувања. 

а) Мостра земена по зафатнина 

Количината н а етароки масла изразена во з а -
фатнински проценти се пресметува со формулата : 

каде што е : 
Vi — з а ф а т н и н а н а етарскато масло, во ml; 
m — маса на мострата, во g. 

К а к о резултат се зема средната вредност на две 
определувања, ако се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 

Повторлив ост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња, што истовремено или набрзо едно по друго ги 
извршил ист аналитичар, сообразно на член 7 став 
2 од овој правилник, не смее да преминува 5,0% од 
релативната вредност, од просечно утврдената вред-
ност. 

14. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА Е Т А Р С К И Е К С Т Р А К Т 
' НА МИРУДИСКА П И П Е Р К А 

Принцип и примена 

Од исушена мостра се врши екстракција на ма-
терлите растворливи во етил-етар. 

Се применува за производи од мелена пиперка 
што се користат к а к о мирудија . 

Мостра земена со мерење по маса 

Количината на старски масла изразена во ми-
лилитри во 100 g производ се пресметува со ф о р м у -
лата : 
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Апаратура и прибор 

Покрај вобичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) гилза за екстракција; 
2) сушилница со автоматска регулација на тем-

пературата на 95 ± 20С; 
3) водена бања; 
4) сокслет апарат; 
5) ексикатор со (средство за сушење; 
6) ш т е т и , со зафатнина од 25 ml; 
7) аналитичка вага. 

Реагенси 

Како реагенс се користи етил-етар. 

Постапка на определување 

Се одмерува околу 5 g мелена мирудисѕка пипер-
ка, со точност од ОД g, и се суши во сушница 5 ча-
сови на температура од 95 ± 20С. Од исушената 
мостра се одмерува 5 g со точност од ± 0,0001 g во 
цилиндерот на сокслет-апаратот и се екстрахира 8 
часови со етил-етар. 

Се врши дестилација на етил-етар, а остатокот 
во тшшичката на соке л ет-ап ар атот се суши во су-
шници на температура од 95 ± 20С до константна 
маса. Садот со исушениот екстракт се лади во ек-
сикатор, а потоа се мери, со точност од ± 0,0001 g. 

На истата мостра за испитување се вршат на ј -
малку две определувања 

Пресметување 

Процентот на етарскиот екстракт се пресм-етува 
според. формулата: 

маса на екстрактот 
процент на старски екстракт = 

маса на мострата 
- 100 

Етарскиот екстракт се изразува во проценти по 
маса, сметано на нето-маса производ. 

Како резултат се зема средната вредност на две 
определувања ако се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 

15. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА L-АСКОРБИНСКА 
КИСЕЛИНА 

Принцип и примена 

2,6-р-дихлорфенолиндофенол ја оксидира аокор-
биноката киселина во дехидроаскорбинска, додека 
бојата на реагенсот не премине во безбојна леуко-
база, па наедно служи и како индикатор на оваа 
ред окс-реакциј а. 

С л у ж и ' з а определување на аскорбинската ки-
селата во производите од овошје и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) чаши, со зафатнина од 100 ml и 250 ml: 
2) одмерил цилиндри, со зафатнина од 100 ml и 

200 ml; 
3) метттлести гшпети, со зафатнина од 1, 2, 5, 10, 

20 и 25 ml; 

4) градуирани ш т е т и , со зафатнина од 2,5 ml И 
10 ml; 

5) одмерил тиквички, со зафатнина од 100, 200 и 
250 ml; 

6) бирета, со зафатнина од 50 ml; 
7) ерленмаер тиквичка, со зафатнина од 50 ml, 

200 ml и 250 mL 

3) стандарден раствор на аскорбинска киселина 
1 mg/mi : непосредно пред употребата се одмеруваат 
точно 50 mg аскорбинска киселина (која се чува во 
ексикатор заштитен од дневно светло) и се прене-
сува во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml, а 
потоа се дополнува, до ознаката, со реагенс 1 (НРОз— 
- Н О Ас); 

4) стандарден раствор на индофенол: се раство-
руваат 50 mg 2,6 дихлориндофенол Na-соли (што се 
чура во ексикатор над натриумкарбсиатот) во 50 ml 
НгО, во која се додадени 42 m^ ЌаНСОз. Силно се 
матка и, кога бојата ќе се раствори, се разблажува 
со вода до 200 ml. Се филтрира низ набрчкана фил-
трир-хартија во темно стаклено шише (се зашти-
тува од дневно светло и се чува во фрижидер). Про-
дуктите на распаѓање што подоцна се јавуваат во 
некои мостри на индофенол добиен со сушење, мо-
жат да се јават и во крајниот раствор на индофе-
(Нолот и крајот на титрацијата то прават нејасен. 

Контрола на исправноста на дихлориндофенол 
се врши така што се додава точно 5 ml екстрахиран 
раствор кој содржи вишок на аскорбинска кисели-
на во 15 ml реагенс на индофенол и, ако редуцира-
н и о т раствор не е безбоен, се отфрла и се прави нов 
основен раствор. Ако има грешка во сушената суп-
станција (ин д оф ен о л от), се зема нова хемикалија. 

За титрација со дихлорфенол се зема три пати 
по 2 ml стандарден раствор на аскорбинска кисели-
на и се пренесува во ерленмаер-тиквички со з л а т -
ни,на од 50 ml, во кои се наоѓа по 5 ml НРОз—НО Ас 
(реагенс 1) и брзо се титрира со раствор на индофе-
кол (од бирета од 50 ml), додева јасно видливата ро-
зова боја не стане постојана — 5 секунди. За секоја 
титрациј а се потребни околу 15 ml раствор на индо-. 
фенол, а разликата меѓу одделни титрации не смее 
да биде поголема од ОД ml. 

С л е п а п р о б а 

Се приготвуваат три мостри за слепа проба на 
7 ml НРОз—НО Ас и околу 15 ml вода (така што за-
фатнината да биде приближно иста како при тит-
нацијата на стандардниот раствор со индофенол). 
ТТотпошокот^на раствопот на ичдофеиол за слепа 
проба (обично околу 0.1 ml) се одзема од потрошо-
кот на стандардниот раствор употребен за титрација. 

Реагенси 

Се користат (следните реагенс^: 

1) метафосфорна киселина — оцетна киселина 
(НРОз—НО Ас): се одмерува 15 g свеж пулверизиран 
НРОз и се растворува, со мешање, во 40 ml НОАс и 
2G0 ml Н2О; се разредува со вода на 500 ml и брзо 
се филтрира низ набрчкана филтрир-хартија во ста-
клено шише (реагенс 1). 

НРОз полека се менува во Н3РО4, но ако се чу -
ва во фрижидер растворот останува стабилен 7 до 
10 дена. 

2) метафоофорна киселина — оцетна киселина 
— сулфурна киселина (НРОз—НО Ас—H2SO4): пос-
тапката на приготвување е иста како и за реагенсот 
1, само наместо вода се употребува раствор на сул-
фурна киселина 
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Титарот на индофенол-раствор се изразува како 
број милиграми на аскорбинска киселина еквива-
лентна на 1 ml реагенс. 

Стандардизација на растворот на индофенол се 
врши секојдневно со свежо приготвен раствор на 
аскорбинска киселина; 

5) тимо л сино 0,04'%-но, што е рН индикатор: се 
растворува ОД g индикатор тимо л син, со триење во 
хсмотенизатср, со 10,75 ml раствор на натриумхи-
дроксид с (NaOH) = 0,02 mol. Добиениот раствор се 
разредува со вода до 250 ml. Границата на премину-
вање ка ј рН 1,2 е црвена, а к а ј рН 2,8 — жолта. 

П р о в е р у в а њ е к о л и ч и н а т а н а а л к а -
л н и с у п с т а н ц и и 

На определена количина подготвена хомогени-
зирана мостра се додаваат 25 ml раствор на НРОз— 
- Н О А с (реагенс 1). Потоа се испитува рН со помош 
на индикатор тимолсин, со примена на капки на 
саатно стакло (рН поголем од 1,2 укажува на значи-
телни количини а л кал ни супстанции). Течните мос-
три претходно се разредуваат приближно со двокра-
тна количина на НРОз—НО Ас раствор (реагенс 1) 
пред проверување со индикаторот ТИМЈОЛСИН. 

Приготвување на мостра за определување 

а) Прашената мостра која не содржи позначи-
телни количини алкални супстанции се приготвува 
така што се хомогенизира со помош на реагенсот 
ШРОз—НО Ас и се разредува со истиот реагенс 1 
на определена зафатнина, така што количината на 
мострата за испитување да содржи 10 mg до 100 mg 
аекорбинска киселина во 100 ml. Оваа зафатнина се 
означува како Vml. За екстракција се земаат 10 ml 
раствор на 1 g мостра. 

Течните и бистри мостри се приготвуваат така 
што аликвотот да содржи приближно 100 mg а окор-
ел ниска киселина во мострата. 

б) Прашената мостра која содржи значителни 
количини базни супстанции: рН на приготвената мо-
стра се дотерува на приближно рН=1,2, и тоа со по-
мош на НРОз—НАОс—ЊЅ04 (реагенс 2), се разреду-
ва со НРОз—НО Ас (реагенс 1), така што 100 ml од 
мострата да содржи од 10 mg до 100 mg аскорбин-
ска киселина. Оваа зафатнина се означува како Vml. 

Определување со титрација 

Три мостри, од кои секоја содржи приближно 
2 mg аскорбинока киселина и слепата проба се тит-
рираат како при определување на стандардниот рас-
твор. Ако зафатнината на аликвотниот тел (кој со-
држи приближно 2 ml аскорбинска киселина е по-
мала од 7 ml, треба да се додаде раствор на НРОа— 
—НО Ас (реагенс Р така што зафатнината за тит-
рација да биде 7 ml. 

F — mg аскорбинока киселина еквивалентни на 1,0 
ml од стандарден раствор на дихлорфенолиа-
дофенол; 

Е — количина на мострата зем-ена во постапка, во 
g или ml; 

V — зафатнина на почетниот анализиран раствор; 
Y — зафатнина на аликвотниот дел на титрирана-

та мостра. 

Забелешка: 

Производите што содржат железо (Fe), калај 
(Ѕп) и бакар (Си) даваат според овој метод покаче-
ни резултати на аскорбинска киселина. Со помош на 
едноставна проба може да се определи дали овие 
редуцирана јони се присутни во количини во кои 
го попречуваат ова определување. 

Проба за определуван е на присуство на јони 
на Fe, Си и Ѕп: се додаваат 2 капки 0,05%-тен воден 
раствор метилен-син во 10 ml свежо приготвена сме-
ша (1 + 1) од раствор от на мострата и НРО2—НО Ас 
(реагенс 1) и се меша. Исчезнувањето на бојата на 
индикаторот метилен-еин во траење од 5 до 10 се-
кунди укажува на присуството на јони на Fe или Си. 
Калајот (Ѕп) не ја дава оваа реакција, па проверу-
вање се врши на следниот начин: во lb ml мостра 
измешана со 10 ml НС1 (1+3) се додаваат 5 капки 
0,05,0/о-тен воден раствор индиго-кармии и се меша. 
Исчезнувањето на бојата во траење од 5 до 10 се-
кунди укажува на присуството на калај (Ѕп) или на 
друга интерферирачка супстанција. 

16. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПЕН СУЛФУР-
ДИОКСИД 

Принцип и примена 

Мострата за испитување се закиселува и се за-
грева, а потоа во струја на азот се одведува ослобо-
дениот сулфурдиоксид. Апсорпција и оксидација на 
сулфур диоксид се врши со барботирање во 'неутра-
лен раствор на разблажен водородсупероксид. Ко-
личината на така настанатата сулфурна киселина 
се определува со титрациј а со помош на раствор на 
натриум-хидроксид. 

Количината се утврдува врз основа на ната ле-
жеше от бариумсулфат од растворот, според содржи-
ната на сулфурдиосидот, и тоа: 

— со мерење на масата на бариумсулфат (При-
лог А); 

— со нефелометриско утврдување (Прилог В). 
Методот се применува при определување коли-

чината на вкупниот сулфурдиоксид во производите 
од овошје и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрем-а, се 
користат: 

1) градуирани епрувети; 
2) тапети, со зафатнина од 10 ml; 
3) семимикробирети, со зафатнина од 10 ml; 
4) бпрети, со зафатнина од 25 ml; 
5) хомогенизатор; 
6) ексикатор со средство за сушење; 
7) апаратура за определување количината на 

сулфурдиоксид (слика 4), со делови: 
А — балон со тркалезно дно, со зафатнина од 250 

ml или поголем; 
В — повратен ладилник, приспособен на балонот А; 
С — ампула монтирана на балонот А; 
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D — славина за довод на азот; 
Е и Е' — барботери, погодни за да се прицврстат на 

ладилникот В; 
F — азбестна плоча, со пречник од 150 mm, со цен-
трален отвор од 40 m m (да се избегне прегревањето 
особено на екстрактивни материи). 

Забелешка: 
Ако претходното определување било постепено 

и умерено, мора да се измие само бал окот А. 

Реагенс^ 

Се користат следните реагенси: 
1) азот, без кислород; 
2) водородсупероксид без сулфатни јони, рас-

твор 9,1 g/1 
3) хлоров од оро дна киселина, раствор 100 g/1: се 

разблажува една зафатнина на концентрирана хло-
роеодородна киселина дго = 1,19 g /ml со 3 зафат-
нини на вода; 

4) индикатор, раствор: се раствораат 100 mg 
бром-фенол-сии во 100 mi 2О0/о-тен етанол (V/V); 

5) натриумхидрокоид без сулфатни јони, раствор 
c(NaOH) = 0,01 mol/1, или 

6) натриумхидроксид без сулфатни јони, раствор 
c(NaOH) = ОД mol/1; 

П р о в е р к а н а а п а р а т у р а т а 

Апаратурата прикажана на слика 4 мора да ги 
задоволи трите следни проверки: 

а) во балонот (А) се ставаат 100 ml вода и 5 ml 
раствор на хлороводородна киселина. Балонот со 
повратен ладилник се загрева еден час, со пропуш-
тање на струја на азот. 

Барботерите (Е) и (Е') содржат по 5 ml вода и 
ОД ml раствор на бој асан индикатор, при што со-
држината во обата барботера мора да остане неу-
трална; 

б) во балонот (А) се ставаат 20 ml раствор на 
сахароза. Балонот се загрева во текот на 1 час, со 
пропуштање на струја на азот. Растворот на саха-
розата треба да остане безбоен, а на ѕидовите од ба-
лонот не смее да се создаде талог од карамел (оваа 
проба се изведува поради контрола па интензитетот 
на загревањето); 

в) OBiaa проба се состои од две операции, и тоа: 
BI) во болонот (А) се ставаат 20 ml раствор на 

калиумметабисулфит и 5 ml раствор на хлороводо-
родна киселина. Се врши одвојување и определу-
вање количината на сулфурдиоксид (во исти усло-
ви како и при постапката на определување), без до-
давање на хлороводородна киселина; 

B2) во конусната тиквичка со зафатнина од 
100 ml се ставаат 20 ml раствор на калиумметаби-
сулфит и се додаваат 5 ml раствор на хлороводо-
родна киселина и 1 ml раствор на скробен штирак, 
Се титрира со раствор на јод до појавата на 
сина боја. Количината на сулфурдиоксид, добиена 
во (Bi), треба да ,изнесува околу 1 процент од вред-
носта што е добиена во (В2). 

Постапка на определување 

П р и г о т в у в а њ е н а м о с т р а т а з а и с п и -
т у в а њ е 

Од мострата се издвојуваат голушките и семки-
те и мострата внимателно се хомогенизира. Замрз-
нат или брзо' замрзнат производ претходно се од-
мрзнува во затворен сад, а течноста формирана во 
текот на замрзнувањето му се додава на производот 
пред хомогенизација. 

К о л и ч и н а н а м о с т р а т а з а и с п и т у в њ е 

Се измеруваат 10, g до 100 g од приготвената мо-
стра, со точност од 0,01 g, зависно од количината на 
сулфурдиоксидот, така што количината на мострата 
да содржи најмногу 10 mg сулфур диоксид. Измере-
ната количина се внесува во баленот (А). 

Во ампулата (С) на апаратурата се ставаат 
100 ml вода и 5 ml раствор на хлороводородна ки-
селина. 

Во барботерите (Е) и (Е') се ставаат по 3 ml рас-
твор на водород супердиоксид и по ОД ml раствор 
обоен со индикатор бромтфенол-син. Расторот на во-
дородсупердиоксид се неутрализира со раствор' на 
натриумхидроксид, 0,01 mol/1. 

Ампулата С ладилнижот (В) и барботерите (Е) 
и (Е') се дотеруваат и се пропушта да циркулира 
струја на азот за да се истисне воздухот, како од 
балонот (А) така и од целиот уред. 

Во балонот (А) се пушта да протекува разбла-
жениот раствор на хлороводородна киселина што 
се наога во ампулата (С) (ако е потребно, за момент 
може да се прекине протекувањето на азотната ст-
руја.). 

Содржината на балонот полека се доведува до 
вриење, а потоа вриењето се одржува така што азо-
тот да применува рамномерно (1 до 2 меура во се-
кунда) во траење од околу 30 минути. . 

Т и т р а ц и ј а 

Содржината на вториот барботер. (Е') се прене-
сува во првиот барботер (Е) и се титрира настаната-
та сулфурна киселина со помош на раствор на нат-
риумхидроксид 0,01 mol/1, или на раствор на натри-
умхидроксид ОД mol/1 зависно од очекуваната ко-
личина на настанатата сулфурна киселина. 

П р о в е р у в а њ е 

Ако зафатнината (V) на растворот На натриум-
хидроксид 0,01 mol/1 е поголема од 10 ml се врши 
гравим^триска проверка, како што е пропишано во 
прилогот (А) на овој метод. 

Ако зафатнината (V) на растворот на натриум-
хидроксид 0,01 mol/1 е помала од 10 ml, треба да 
се изврши нефелометриска проверка како што е 
пропишано во прилогот В. 

Ако зафатнината на наведениот раствор на на-
триумхидроксид е помала од 5 ml, се врши само не-
фелометриска проверка (прилог В). За мостра од 
100 g границата од 5 ml и одговара на количината 
гџ сулфурдиоксид од 16 mg /kg , 

8) скробен штирак, раствор 5 g/1, кој содржи на-
триумхлорид како конзерванс, со концентрација 200 
g/1 (скробен штирак се приготвува така што наве-
дениот раствор мора да врие 10 минути); 

9) калиумметабисулфит, раствор: се раствору-
ваат во малку вода 1,20 g калиумметабисулфат 
(Н2Ѕ2О5) и 0,20 g динатриум кисел етилен-диамино-
тетраацетат. Растворот квантитативно се пренесува 
во одмерна тиквичка со зафатнина од 1000 ml, се до-
полнува со вода до ознаката и се проматкува; 

10) сахароза, раствор 100 g/1. 
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Над оваа граница доволно е ацидиметриско оп-
ределување. 

На истата мостра за испитување се вршат н а ј -
малку две определувања: 

Пресметување 

Количината на сулфурдиоксид изразена во 
mg/kg производ се пресметува според формулата: 

V V 
0,32 х - х 103 = 320 х -

m m 

каде што е: 
m — маса на испитуваната мостра, во g; 
V — зафатнина на растворот на натриумхид-

роксид 0,01 mol /1 потрошена за титраци-
ја, во ml; 

0,32 — маса на сулфурдиоксид што одговара на 
еден милилитар раствор на натриумхид-
роксид 0,01 mol/1, во mg 

Повторливост 

Разликата- помеѓу резултатите од две опреде-
лувања. што паралелно или веднаш едноподруго ги 
извршил ист аналитичар, сообразно со член 7 став 2 
од овој правилник, не смее да преминува ± 5 % од 
релативната вредност на просечно добиената вред-
ност. 

Прилог А 

ГРАВИМЕТРИСКО ПРОВЕРУВАЊЕ НА АЦИ-
ДИМЕТРИСКИ ФОРМИРАНИ СУЛФИТНИ 
ЈОНИ 

Реагенси 

Се користат следните реагенси: 
1) бариумхлорид, раствор 100 g/1; 
2) хлороводородна киселина, концентрирана 

его = 1,19 g/ml . 
3) раствор за и с п л а з у в а њ е на талогот на ба-

риумсулфат: во одмерна тиквичка со зафатнина од 
1000 mg се раствораат 26 mg бариум-хлорид дихид-
рат (ВаCb - 2ШО), се додава 1 ml концентрирана хло-
роводородна киселина и се дополнува со вода до 
ознаката. 

АпаратгЈра и прибор 

' Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) конусни шишња, со зафатнина од 50 ml; 
2) пипети; 
3) филтрир-хартија што согорува без пепел; 
4) печка за согорување, со терморегулатор на 

800 ± 25СС; 
5) садови за согорување; 
6) ексикатор со средство за сушење (што не е 

сулфурна киселина); 
7) аналитичка вага. 

Постапка на проверување 

По титрзни јата, во конусно шише со зафат-
нина од 50 ml се сипа содржината на барботерот 
^Е) и се додава' во да што е користена за негово ис-

п л а т у в а њ е . Вкупната зафатнина мора да изнесува 
25 ml, потоа се додава 1 ml концентрирана хлорово-
дородна киселина и содржината се става до проврие. 

Се додаваат, капка по капка, 2 ml раствор на 
бариумхлорид, со мешање, се остава да се олади и 
да мирува 12 часови. Формираниот талог на бариум-
сулфат квантитативно се пренесува на филтрир-хар-
тија, која претходно е навлажена со вриена вода. 
Талогот се исплакнува со 20 ml топла вода, а потоа 
пет пати со по 20 ml раствор за и с т а к н у в а њ е на 
талогот на бариумсулфат. Се цеди и се суши. 

Во порцелански сад за согорување, претходно 
вжарен до к о н с т а н т а т а маса и измирен со точност 
1 mg, се става филтрир-хартија со талог и се в ж а -
рува во печка за согорување на 800 ± 250С во текот 
на 2 часа. Потоа се вади од печката, се оладува во 
ексикатор и се мери, со точност 1 mg. Врз основа на 
разликата во масата се утврдува количината на ба-
риумсулфат. 

Гравиметриско проверување се врши паралелно 
на две мостри предвидени за определување. 

П р е с м е т у в а њ е 

Количината на сулфурдиоксид изразена во 
m g / k g производ се пресметува според формулата: 

0,2745 . ш. 
L. х 103 

m 

каде што е: 
mi — маса на добиениот бариумсулфат, во mg; 
m — маса на мострата, во g; 
0,2745 — маса на сулфурдиоксидот која одгова-

ра на 1 mg бариумсулфат, во mg. 
Како резултат се зема средната вредност од две 

определувања ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

Повторливост 

Разликата помеѓу резултатите од две определу-
вања, што паралелно или набрзо едно по друго ги 
извршил ист аналитичар, не сме да премине ± 50/о 
од релативната вредност на просечно добиената 
вредност. 

Добиениот резултат по овој метод не смее да по-
кажува разлика поголема од 5%-тната вредност 
што е добиена со ацидиметриски метод. 

Ако разликата меѓу резултатите добиени со 
ацидиметриски и гравиметриски метод изнесува по-
веќе од 5%, како резултат се зема вредноста доби-
ена со гравиметрискиот метод. 

Прилог Б 

НЕФЕЛОМЕТРИСКО ПРОВЕРУВАЊЕ . НА 
АЦИДИМЕТРИСКИ ФОРМИРАНИ СУЛФ АТ-
НИ ЈОНИ 

Реагенси 

Покрај реагенсите наведени во овој метод, с.е 
користат и следните реагенси: 

1) сулфурна киселина, стандарден раствор: во 
одморна тиквичка со зафатнина од 1000 ml се вне-
суваат 31,2 ml раствор на сулфурна киселина 

С ^ у Н2ЅО4 ј = 0,1 mol/1 

и се дополнува со вода до ознаката (1 ml од овој 
раствор одговара на ОД mg ЅО2); 
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2) поливинилпиролидон раствор 50 g/1, без сул-
фатни јони (релативна молекулока маса просечно 
85000); 

3) бариумхлорид и поливинилпиролидон, меша-
ница на раствор: ќе се помешат во 80 ml раствор 
на бариумхлорид 100 g/1 и 20 ml раствор на поли-
винил пирол иден; 

4) хлороводородна киселина, раствор 100 g/1: се 
разблажува една зафатнина на концентрирана хло-
роводородна киселина qzov= 1,19 g/ml со 3 зафатнини 
на вода; . . / 

5) боен индикатор, раствор: се растворуваат 
100 mg бром-фенол-син во 100 ml на 20%-тен 
етанол. 

Апаратура и прибор 

Се користи следниот прибор: 
1) одмерна тиквичка, со зафатнина од 50 ml; 
2) градуирани пипети или бирета за одмерува-

ње на 2, 4, 8, 12, 16 и 25 ml; 
3) спектрофотометар за мерење на брановата 

должина од 650 nm. 

Постапка па определување 

П о д г о т в у в а њ е н а б а ж д а р н а к р и в а 
л и н и ј а 

Во шест одмерил тиквички со зафатнина од 
50 ml се внесуваат по ред 0—2—1—8—12 и 16 ml 
стандарден раствор на сулфурна киселина, 20 ml 
вода, 0,1 ml боен индикатор, 1 ml раствор на хлоро-
водородна киселина (100 g/1) и 5 ml мешаница на 
раствор -бариумхлорид и поливинилпиролидон. Се 
дополнува со вода до ознаката и се проматкува До-
биените раствори одговараат на сразмер од: 0—0,2— 
—0,4—0,8—0,2 и 1,6 mg сулфур диоксид. 

Петнаесет до дваесет минути по додавање на ме-
шаницата на раствор апсорбенцијата се измерува 
сикетрофотометриски на 650 nm.. 

Се формира баждарна крива линија, со нане-
сувања на измерената апоорбенција како функција 
на концентрацијата на сулфурдиоксид, во mg/1. 

Нефелометриско проверување 

а) З а с л у ч а и т е к о г а з а ф а т н и н а т а 
н а р а с т в о р о т н а н а т р и у м х и д р о к -
с и д 0,01 mol /1 , п о т р о ш е н з а н е у т р а -
л и з а ц и ј а н а с у л ф у р н а т а к и с е л и -
н а , е п о м а л а о д 5 ml 

По титрација, во одморната тиквичка со зафат-
нина од 50 ml, се пренесува содржината од барбо-
терот (Е) заедно со водата што служела за негово 
исплакнување. Се додава 1 ml раствор на хлорово-
дородиа киселина (100 g/1) и 5 ml мешаница на рас-
твор, се дополнува до ознаката и се промашува. 

Кога ќе поминат 15 до 20 минути по додавањето 
на мешаниот раствор, а.псорбеицијата се измерува 
спектрофотометриски на 650 nm. 

б) З а с л у ч а и т е к о г а з а ф а т н и н а т а 
н а р а с т в о р о т н а н а т р и у м х и д р о к -
с и д 0,01 m o l / 1 , п о т р о ш е н з а н е у т р а -
л и з а ц и ј а н а е у л ф у р н а т а к и с е л и -
н а е м е ѓ у 5 и 10 ml 

По титрација, во одмерната тиквичка со зафат-
нина од 50 ml се пренесува содржината на барботе-

рот (Е) заедно со водата што служела за негово 
и с п л а т у в а њ е . Се дополнува со вода до ознаката и 

"се промашува. 
Во нова одмерна тиквичка со зафатнина од 

50 ml се внесуваат 25 ml од овој раствор, а потоа се 
додава 1 ml раствор на хлороводородна киселина 
(100 g/1) и 5 ml мешан раствор. Се дополнува со вода 
до ознаката и се проматкува. 

Кога ќе поминат петнаесет до дваесет минути 
по додавањето на мешаниот раствор апеорбенција-
та се измерува спектрофотометриски, на 650 nm. 

Нефелометриско проверување се врши - пара-
лелно на две мостри предвидени за определување. 

Пресметување 

Ако проверувањето е извршено според случајот 
а), за нефелометрисхсо проверување пропишано со 
овој метод, количината на сулфурдиоксид во 
m g / k g ^изнесува: 

m 
каде што е: С — концентрација на сулфур диок-

сид изразена во mg/1, отчита-
на на баждарната крива лини-
ја и одговара на измерената 
апсорбенција; 

m — маса на мострата, во, g. 
Ако проверувањето е извршено според случајот 

b), за нефелометриско проверување пропишано со 
овој метод, количината на сулфурдиоксид во mg/k^ 
производ изнесува: 

1000 
С х 2 

m 
каде што е: С — концентрација на сулфурдиок-

сид во mg/1, отчитана на ба-
ждарната крива линија и од-
говара на измерената апсзр-
бенциј а; 

m — маса на мострата, во g. 
Како резултат се "зема средната вредност од две 

определувања ако се исполнети условите во4 поглед 
на повторливоста прфпишана за овој метод. 

Добиениот резултат по овој метод не смее да по-
кажува поголема разлика од 5%-тната вредност 
што е добиена со ацидиметриски метод. 

Во случај разликата меѓу резултатите добиени 
со ацидиметриски и нефелометриски метод да изне-
сува повеќе од 50/о, к а к о резултат се зема вредноста 
добиена со нефелометрискиот метод. 

17. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИСПАРЛИВИ КИСЕ-
ЛИНИ 

Принцип и примена 

Мострата се закиселува со винска киселина, ис-
парливите киселини се предестилираат со водена 
пареа, а дестилатот се титрира со раствор на нат-
риумхидроксид во присуство на фенолфталеин како 
индикатор. 

Се применува за определување на испарливата 
киселост к а ј овошјето и зеленчукот и к а ј произво-
дите од овошје и зеленчук. 

Реагенси 

Се користат следните реагенсии: 
1) натриумхидроксид раствор c(NaOXi) = ОД 

mol/1: приготвување на растворот и проверка на 
концентрацијата се врши непосредно пред употре-. 
бата; . 
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2) фенолфталеин, раствор 10 g/1 во 95%-тен 
етанол (V/V); 

. 3) винска киселина, кристална; 
4) варна вода, разблажена 1:4; се разблажува ед-

на зафатнина на заситен раствор на калциумхид-
роксид со четири зафатнини вода. Мешаницата се 
остава да стои додека не се' формира калциумкарбо-
нат, а потоа се одлева бистриот раствор кој покажу-
ва а л к а н а реакција во присуство на раствор на фе-
но, лфтал ен. 

Овој раствор е наменет за полнење на генерато-
ри на водена пареа; 

5) калциумхидроксид, бистер, заситен раствор 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) апарат за дестилација со водена пареа, вклу-
чувајќи генератор за водена пареа (која не содржи 
јаг л енди оксид), од стакло или метал отпорен на ви-
соки температури, со капацитет од околу 1.500 ml; 

2) барботер, кој се состои од стаклена цевка со 
должина од 270 mm и со пречник од 30 mm, чијшто 
долен дел е затворен и проширен во форма на топ-
ка, со пречник од 60 mm, каде што се внесува коли-
чина од мострата за испитување. Барботерот се ста-
ва на метален диск со отвор, со пречник од 40 mm, 
во кој налегнува дното на барботерот; 

3) ректификациона колона, која се состои од 
стаклена цевка со пречник од 20 mm и со височина 
од 500 mm, во која од внатрешната страна е.провле-
чена мрежеста спирала од не'рѓосувачки челик со 
завојници од 15 mm. 

(Освен опишаните, можат да се употребат и дру-
ги уреди што покажуваат ист ефект); -

4) вертикален ладилник: (од типот WEST), со 
должина од 400 mm, и со пречник од 10 mm,.ставен 
вертикално и оладуван за сето време на дестина-
цијата. 

Забелешка: 
Освен опишаните апарати, можат да се корис-

тат и други а,парати, под услов да ги иполнуваат 
следните минимални барања: 

. — од познатата додадена количина оцетна кисе-
лина да, предистилираат, во нормални услови, на ј -
малку 99,5% во з.афатениот дестилат од 250 ml. За 
таа проба се користат 20 ml раствор на оцетна кисе-
млечна киселина с(С2ЊОСООН) = 1 mol/1; 

— во исти услови на дестилација од познатата 
додадена количина на млечна киселина. во 250 ml 
д ести,пат да бидат најдени најмногу 5% млечна ки-
селина. За оваа проба се користат 20 ml раствор на 
млечна киселина с(С2ЊСООН) = 1 mol/1; 

— произведената водена пареа да не содржи 
јаглен-диоксид (СОз), што се проверува со додавање 
на две капки раствор на фенолфталеин и ОД ml рас-
твор на натриумхидроксид во 250. ml на дестилат. 
Розовата боја мора да биде постојана најмалку 10 
секунди; 

5) конусен сад, со зафатнина од 500 ml; 
6) градуирани штети , со зафатнина од 20 ml; 
7) бирета, со зафатнина од 25 ml, со поделоци од 

ОД ml; 
8) аналитичка вага. 

Приготвување на мостра за испитување 

Т е ч н и п р о и з в о д и , и п р о и з в о д и ш т о 
л е с р о го ф и л т р и р а а т (овошни сокови, овош-
ки сирупи, па л ели од компоги, солени налеви и сл.) 

Лабораториската мостра наполно се (измешува, а 
ако содржи суспендирани делчиња, се профилтрира 
низ набрчкана филтрир-хартија. Ако мострата содр-
ж и јагленджжсид или е во фаза на ферментација, 
ј аглендиоксидот 'се истерува така што ќе се отпипе-
тираат 50 до 60 ml од мострата, и ќе се внесат во 
шише со зафатнина од 500 ml, а потоа, под намален 
притисок, се матка 2 до 3 минути. За да се спречи 
создавање на пена, во одмерената мостра се додава 
0,2 g танинска киселина. 

П а с т е с т и и ц в р с т и п р о и з в о д и (мар-
малада, желе, концентриран сок, суво и сушено 
овошје и зеленчук и сл.). — Се издвојуваат семките 
и семенските ложи, па мострата се хомогенизира со 
механичка мешалка. 

З а м р з н а т и п р о и з в о д и: се одмрзнуваат, а 
течноста формирана со одмрзнувањето му се додава 
на производот пред хомогенизацијата. 

Количина на мострата за испитување 
Т е ч н и п р о и з в о д и . — Ќе се отпипетираат 

. 20 mg од приготвената мостра за испитување и ќе се 
внесат во барботер. Ако мострата содржи јако ис-
парливи киселини, се зема помала количина од мос-
трата и зафатнината се дополнува др 20 ml со пот-
ребната количина вода. 

П а е т е с т и , ц в р с т , и и з а м р з н а т и п р о -
и з в о д и : — Во чаша ќе се одмери околу 10 g од 
приготвената мостра за испитување, со точност 0,01 g, 
и квантитативно се пренесува во барботерот со по-
мош на најмала количина-вода која овозможува пре-
несуваше и мешање на мострата, при што мострата 
мора да остане течна. 

Дестилација на испарливите киселини 

Генератори за водена пареа се исполнува со 
варна вода до 2/з од зафатнината. Потоа на коли-
чината на мострата за испитување во барботерот 
се додава 0,5 g винска киселина и барботерот се 
поврзува со генераторот за водена пареа, со ректи-
фикационата колона и со ладилникот. Генераторот 
за водена пареа, и барботерот симултано се загреваат 
со помош на пламени. Ако почетната количина на 
мострата во барботерот е поголема од 20 ml, загре-
вањето на барботерот се дотерува така што зафат-
нината да се сведе на 20 ml, а потоа постепено се за-, 
грева. Во текот на целото загревање генераторот за 
водена пареа мора да произведува макар и мала ко-
личина пареа. Дестилацијата трае 10 до 15 минути. 
Насобраниот дестилат во конусниот сад мора да би-
де еднаков на дванаесеткратна зафатнина на коли-
чината на мострата за испитување. 

Титрација на испарливи киселини 

Во дестилатот се додаваат 2 капки раствор на 
фенолфталеин и се титрира со раствор на натриум 
хидроксид до Цојава на светлорозова боја. 

На иста мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Пресметување и формула 

Т е ч н и п р о и з в о д и 

Испарлив ата киселост изразена во милиеквива-
ленти на 100 ml производ, или во грамови оцетна ки-
селана4 во 100 g производ, се пресметува со формули-
те (1) и (2). 
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(2) 

Како резултат се зема средната вредност од ,две 
определувања ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

П а с т е с т и , ц в р с т и и з а м р з н а т и п р о -
и з в о д и 

Испарливата киселина изразена во милиеквива-
ленти на 1007 g производ или во грамови оцетна ки-
селина на 100 g производ, се пресметува со форму-
ли:те (3) и (4) 

(4) 

каде што е: 
Vo — зафатнина на мострата, во ml; 
Vi — зафатнина на растворот на натриумхидроксид 

потрошен за титрација, во ml; 
mo — ма-са /на мострата, во g. 

Коќо 'резултат се зема средната вредност на две 
определувања ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња што паралелно или набрзо едно по друго ги из-
вршил ист аналитичар, сообразно со член 7 став 2 од 
овој правилник, не 'Смее да преминува 0,2 милиекви-
валенгги во 100 ml или во 100 g производ, односно не 
смее да преминува 1,2 mg оцетна киселина во 10Q ml 
или во 100 g производ. 

18. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПНАТА КИСЕ-
ЛОСТ 

а) Потенциометриски метод 

Принцип и примена 

Методата се заснова врз нотенциометриска тит-
рација со раствор на натриумхидроксид. 

Методот се приминува за определување на вкуп-
ната киселост кај овошјето и зеленчукот и кај про-

' изводите од овошје и зеленчук. 

1 Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи и: 

1) чаша со зафатнина од 250 ml, оо електромаг-
нетна или механичка мешалка; 

2) градуирана пипета, со зафатнина од 25 ml и 
100 ml; 

3) одмерна тиквичка, со зафатнина от 250 ml; 
4) хомогенизатор или триј а л ник; 
5) конусен сад со повратен ладилник; 

6) аналитичка вага; 
7) цотенциометар со стаклена електрода; 
8) бирета, со зафатнина од 100 ml. -

Реагенси 

Се користат следните реагенси -
1) натриумхидроксид, раствор c(NaOH) = 0,1 

mol/1; 
2) раствор на пуфер со познат рН. 

Приготвување на мостра 

- Течни производи и производи што се формираат 
лесно (овошни сокови, овошни сирупи, солени нале-
ви, ферментирани производи); лабораториската мо-
стра се хомо-генизира и профилтира низ вата или 
филтер-хартија . Се отпипетираат 25 ml филтрат, се. 
пренесуваат во одморна тиквичка со зафатнина 
250 ml, се дополнуваат до ознаката со вода и добро 
се промашуваат. 

Забелешка: 
К а ј газираните производи претходно мора да се 

отстрани јаглендиоксидот под намален притисок, со 
маткање 3 до 4 минути. 

Мострата може да се земе и по маса, со мерење 
на околу 25 g мостра, со точност од 0,01 g. 

Други произво;Ј;и: од мострата се издвојуваат 
дршките, голушките и семенските ложи, а" по мож-
ност и семките. Ако производот е замрзнат, мора 
претходно да се одмрзнува а течноста формирана 
при одмрзнувањето, мора да се додава на произво-
дот пред хомогенизацијата. 

Сушени и дехидрирани производи: се сечат со 
нож на парченца, потоа лабораториската мостра ќе 
се измеша во хомогенизатор или тријалник. 

Се одмерува околу 25 g лабораториска мостра, со 
точност од 0,01g, и со помош на 50 ml вода квантита-
тивно се пренесува во коничен сад. Содржината се 
меша додека течноста не стане хомогена. Конусниот 
сад се спојува со повратниот ладилник и содржи-
ната се загрева на водена бања околу 30 м,инути. По 
ладењето, содржината на конусниот сад квантита-
тивно се пренесува во одморна тиквичка со зафат-
нина од 250 ml и се дополнува до ознаката со c^cжo 
превриена и изладена дестилирана вода, а потоа се 
филтрира. 

Постапка за определување со потенциометриска 
титрација 

Потенциометрот се баждари со помош на рас-
твор на пуфер. 

Количина на мострата за испитување 

Зависно од очекуваната киселост, се отпипетира 
25 ml до 100 ml приготвена мостра и се пренесува со 
чаша со мешалка. 

Постапка и титрација 

Мешалката се пушта во работа, а потоа од би^ 
ретата брзо се додава раствор на натриумхидрок-
сид додека не се постигне рН околу 7. Тогаш дода-

,вањето се забава до рН 8,1 ± 0,2. 
На истата мостра за испитување се извршуваат 

најмалку две определувања. 
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Пресметување 

М о с т р а з е м е н а п о з а ф а т н и н а 

Вкупната киселост, изразена во мил име л ОБИ на 
монобазна киселина во 100 ml производ, земајќи го 
предвид разблажувањето, се пресметува со форму-
лата: 

250 100 1000 v , -е 
х Vi х с х 

25 V0 V0 

М о с т р а з е м е н а п о м а с а 

Вкупната киселост, изразена во милимолови на 
монобазна киселина во 100 g производ, земајќи in 
предвид извршените разблажувања, се пресметува 
со формулата: 

250 100 
х V, х с х -

ш V0 

каде што е: . . 
Vo — зафатнина на мострата, во ml; 
Vi — зафатнина на растворот на натриумхидроксид 

потрошен за' определување, во ml; 
с — точна концентрација во mol/1 раствор на на-

триумхидроксид; 
m — маса на мострата, во g. 

Д р у г н а ч и н н а и з р а з у в а њ е н а 
в к у п н а т а к и с е л о с т 

Вкупната киселост може да се изрази, како што 
е вообичаено, со бројот на грамови на киселина во 
100 g или 100 ml производ со множење на добиена-
та вредност со соодветниот фактор на некоја од 
киселините, и тоа на оние што се наведени во та-
бела 4. " -

Табела 4 

Киселина Фактор 

јаболков^ киселина 
оксална ,, 
лимонска ,, 
винска у ,, 

- оцетна „ 
млечна 

(монохидрат) 

0,067 
0,045 
0,070 
0,075 
0,060 
0,090 

Изразување на резултатот 

Како резултат се зема средната вредност на две 
определувања ако се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 

Резултатот се прикажува со еден децимал. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определу-
вања што паралелно или набрзо едно по друго ги 
извршил ист аналитичар сообразно со член^, 7 став 
2 од овој правилник, не смее да преминува 2% од 
релативната вредност на просечно утврдената вред-
ност. 

б) Метод заснован врз промена на боја-
та на иидикаторот 

Принцип и примена 

Методот се заснова врз титрација со раствор на 
натриумхидроксид во присуство на индикаторот 
фенолфталеин. 

Се применува за определување на вкупната 
киселост к а ј овошјето и зеленчукот и ка ј произво-
дите од овошје (и зеленчук. 

Апаратура и прибор 

Се користи следниот прибор: 
1) хомогенизатор или триј а л ник; 
2) градуирани пипети, со зафатнина од 25 ml и 

100 ml; 
3) конусен сад со повратен ладилник; 
4) одмерна тиквичка со зафатнина од 250 ml; 
5) бирета, со зафатнина од 100 ml; 
6) аналитичка вага; 
7) чаша со соодветна зафатнина. 

Реагенси 

Се користат следните реагенси: 
1) натрсиумхидрокоид 

mol/1; 
раствор с (NaOH) = ОД 

2) фенолфталеин, 
еталон (V/V). 

раствор 10 g/1 во 950/о^тен 

Соодветни киселини се: 
а) јаболкова киселина — ка ј производи од ја -

болчесто и костеливо овошје; 
б) лимонска киселина — ка ј производи од ј а -

годесто и цитрус овошје; 
в) винска киселина — кај производи од грозје; 
ѓ) оксална киселина — ка ј производи од спанаќ 

и киселица; 
д) млечна киселина — кај биолошки конзерви-

рани производи; 
ѓ) оцетна киселина — кај маринирапи произ-

Шоди. 

Приготвување на мостра 

Течни производи и производи што лесно се 
филтрираат (овошни сокови, овошни сирупи, соле-
ни налеви, ферментирани производи). 

Лабораториската мостра добро се измешува и 
се профилтрира низ вата или филтрир-хартија. Се 
отпипетира 25 ml филтрат, се пренесува во одмерна 
тикеичка со зафатнина од 250 ml, се дополнува до 
ознаката и добро се промашува. . 

Забелешка: 

К а ј газираните производи претходно се отстра-
нува СОЈ со маткање под намален притисок, во трае-
л е од 2 до 3 минути. 

Мострата може да се земе и по' маса, со мерење 
на околу 25 g приготвена мостра, со точност од 0,01 g^ 
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Други производи 

Од лабораториската мостра се издвојуваат др-
шките, голушките, семенските ложи, а по можност 
и семкзите. Ако производот е замрзнат, мора прет-
ходно да се одмрзнува а те-чноста формирана при од-
мрзнувањето мора да му се додава на производот 
пред хомогенизациј ата. 

Срушените и дехидрираните производи се сечат 
на парченца. Потоа лабораториската мостра се меша 
во хомогенизатор или тријалник. 

Се одмерува 25 g лабораториска мостра, со точ-
ност од 0,01 g, и со помош на 50 ml вода квантита-
тивно се пренесува во конусен сад. Содржината се 
меша додека течноста не стане хомогена. Потоа 
конусниот сад се спојува со повратниот ладилник и 
содржината се загрева на водена бања околу 30 
минути. По ладењето, содржината на конусниот сад 
квантитативно се пренесува во одморна тиквичка 
со зафатнина од 250 ml -и се дополнува до ознаката 
со свежо провриена и издадена дестилирана вода, а 
потоа се филтрира. 

Количина на мостра за испитување 

Се отпипетира, зависно од очекуваната киселост, 
од 25 ml до 50 ml или 100 ml мостра за испитување 
и се пренесува во чаша со соодветна зафатнина. 

Постапка за определување на вкупната киселост 

Табела 5 

Киселина Фактор 

— јаболкова киселина 0,067 
— оксална п 0,045 
— лимонска ,, (монохидрат) 0,070 
— винска „ 0,075 
— оцетна „ 0,060 
— млечна „ 0,090 

Соодветни киселини се: 
а) јаболкова киселина — кај производи од ја-

болчесто и косте лива овошје; 
б) лимонска киселина — ка ј производи од ја-

годесто и цитрус овошје; 
в) винска киселина — кај производи од грозје; 
г) оксална киселина — ка ј производи од спанаќ 

и киселица; 
д) млечна киселина — ка ј биолошки конзерви-

рани производи; 
ѓ) оцетна киселина — кај маринирани произ-

води. 

Во одмерена количина мостра за испитување се 
додава од 0,25 ml до 0,5 ml раствор на фенолфталеин 
и, со маткање, се титрира со раствор на натриум^ 
хидроксид до појава на светлорозова боја во трае-
ње од најмалку 30 секунди. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

Изразување на резултатот 

Како резултат се зема средната вредност од две 
определувања ако се исполнети барањата во поглед 
на повторливоста. 

Резултатот се прикажува со еден децимал. 

Пресметување 

Мостра земена по зафатнина: вкупната кисе-
лост изразена во милимолови на моиобазна кисели-
на на 100 ml производ, земајќи го предвид изврше-
ното разблажување, се пресметува со формулата: 

Д р у г и н а ч и н и н а и з р а з у в а њ е н а 
в к у п н а т а к и с е л о с т 

Вкупната киселост може да се изрази, како што 
е вообичаено, со бројот на грамови на киселина во 
100 g или 100 ml производ со множење на добиената 
вредност со соодветен фактор на некоја од кисели-
ната што се наведени во табела 5. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определува-
ња извршени паралелно или набрзо едно подруго, 
сообразно со член 7 став 2 на овој правилник, не 
смее да преминува 2% од релативната вредност од 
просечно утврдената вредност. 

19. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СИНТЕТСКИ БОИ 

Хроматографски метод 

Принцип и примена 

Методот се заснова врз настанување на соли 
со реакција меѓу анјон на синтетски боила и квар-
терен амониумов кат јон ка ј оптимален рН, екстрак-
ција на обоена сол во хлороформ, потоа врз пречис-
тување на екстректот оо АкО.з и хроматографска 
идентификација на бојата. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користат: 

1) центрифуга со кивети 0 3,5 х 12 cm, со за-
фатнина од 60 ml или 100 ml; 

2) хроматографски колони 0 1,2 х 10 cm; 
3) прибор за хроматографија на хартија; 
4) фшггер-хартија за хроматографија. 

Мостра земена по маса: вкупната киселост из-
разена во милимолови на монобазна киселина во 
WO g производ, земајќи го предвид извршеното раз-
блажување, се пресметува со формулата: 

каде што е: 
Vo — зафатнина на мострата, во ml; 
Vi — зафатнина на растворот на натриумх-идрокеид 
потрошен за определуваше, во ml; 
с — точна концентрација на растворот на натриум-
хидроксид, во mol/lx; 
m — одмерена маса на производот, во g. 
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Реагенси 

Се користат следните реагенс^: 
1) хлороформ; 
2) КагСОз, 10%-тен раствор; 
3) бензалкониумов хлорид, 10%-тен раствор; 
4) бенза лкокиумо з хлорид, 1%-тен раствор; 
5) Н2ЅО4 разредена; 
6) хормалдехид, 35%-процеетен ра-створ; 
7) 2 g натриум-тетрафенилборат во 100 ml ета-

нол + 2 ml вода + 0,2 ml глицерол; 
8) Na Н2РО4, 25%-тен раствор; 
9) амонијак, 0,25%-тен раствор; 
10) етанол, 65—75%; 
11) метакол; 
12) анјонотронен (кисел) А1зОз, за хроматогра-

фија на колона; 
13) стаклена волна; 
14) вата. 

Приготвување на мостра 

а) О в о ш н и с о к о в и и т е ч н и н а л е в и 
кај производи на овошје и зеленчук што содржат 
помалку од 30% сува материја се анализираат без 
претходно приготвување. 

б) С и р у п и и м а р м а л а д и се разредуваат 
со вода, така што хомогенизираната мостра да содр-
жи помалку од 30% сува материја и се процедува 
низ стаклена волна. Концентрираниот овошен сок и 
сокот во прав се разредуваат со вода во однос 1 :5. 

в) Џ е м се хомогенизира, со додавање на врела 
вода 1 :5, се лади до 40оС и се филтрира низ стакле-
на волна. 

г) К а ш е с т и п р о и з в о д и се разредуваат со 
иста количина вода и добро се измешуваат. Филтра-
ција не е потребна. 

д) С у в о, к а н д и р а н о и с у в о о в о ш ј е 
в о п р а в и ц в р с т д е л н а к о н з е р в и р а н о 
о в о ш ј е и з е л е н ч у к : l O g c e прелива со 50 ml 
врела вода, потоа се дотерува рН на 7 со помош на 
10%-тен раствор на Na2COs. Се почекува бојата да 
се раствори, а потоа се филтрира низ стаклена 
волна. 

Постапка на определување 

Е к с т р а к ц и ј а н а б о ј а т а 

Постапка А 

Се применува за мостри под а) 
Се измешува 10 ml приготвен раствор на мостра 

со 2 ml хлороформ и се остава хлороформот во нај -
голем дел да се издвои, а со помош на 10%-тен 
ШзСОз се дотеруве рН на 7 до 8, освен за мостри со 
антоцијани, на кои рН се дотерува само на 6 до 7. 
Хлороформниот слој се отфрла и на остатокот му се 
додава 10 ml хлороформ и 5 капки 10/о-тен бензал-
кониумов хлорид (4). Таа смеса добро се проматкува и 
се остава слоевите да се одвојат (или се центрифу-
гира). Ако е додадено доволно реагенс (4), хлоро-
формот е бојосан, а водениот раствор при врвот е 
речиси безбоен. Ако хлсроформот е безбоен или во-

дениот раствор е уште бој асан — се ддаваат уште 
5 капки 1%-тен раствор на бензалкониумов хлорид 
(4) и благо се промешува. 

Ако заматеност се зголеми, значи дека нема 
доволно реагенс (4). Силно се проматкува, се остава 
слоевите да се одвојат и одново се додаваат некол-
ку капки реагенс (4). Ако заматеност на водениот 
слој не се зголемува, значи дека е додадено доволно 
реагенс (4). Се остава околу 10 минути слоевите да се 
издвојат, или се врши ценстрифутирана. Безбојниот 
слој се отстранува, а слојот на хлороформ се ис-
плакнува со 5 ml вода, која потоа се отфрла. 

Постапка В 

Се користи за мостри: (под (б, в, г, д) 
Во кивета за центрифугирање се отпипетира 

10 ml приготовена мостра, се додава 2 ml до 5 ml фор-
мални и 20 ml хлороформ. Киветата се затвора, до-
бро се премачкува и центрифугира околу 2 минути 
при најмалку 3000 обрти во минута. Слојот на хло-
роформ и евентуално безбојниот раствор се отстра-
нуваат, секој посебно. рН на остатокот се дотерува 
на 8 или 9 (со помош на 10%-тен ИагСОз), а ако се 
присутн,и антониј ани (промена на бојата од црвена 
во сина), тогаш на 6 до 7. 

На овој раствор му се додава ОД ml до 2 ml 
КЈР/о-тен раствор на бензалкониумов хлорид (3) и 2 
ml до 10 ml хлорофор-м (колку што има повеќе 
талог, се додава повеќе хлороформ), потоа се затво-
ра, силно се проматкува и одново центрифугира до-
дека не се добијат три слоја: 

— горен — безбоен воден слој; 
— среден -— понекогаш бојосан слој; 
— долен — бојосан хлороформски слој. 

Ако не е додадено доволно реагенс (3) или ако 
се застапени некои во вода растворливи природни 
бои, горниот — водениот слој е уште бојосан, па се 
додаваат уште 3 капки реагенс (3), а водениот слој 
полека се меша и се следи заматувањето. Ако воде-
ниот слој и понатаму се заматува, пробата силно 
се проматкува и центрифугира. Додавањето на ре-
агенс (3) се повторува, додека водениот слој не пре-
стане да се мати. Водениот слој не се заматува ако 
е додаден реагенс (3) во доволна количина. 
Хлороформскиот слој се отстранува со помош на 
пипета. Остатокот во киветата одново се екстрахира 
со 2 ml до 10 ml хлороформ и се центрифутира. 
Собраниот хлороформски екстракт се исплакнува со 
10 ml вода и водата се отфрла. Бојосаниот хлоро-
формски слој служи за натамошно определување на 
боите. 

Постапка на хроматографија 

Хроматографската хартија непосредно пред упо-
требата се импрегнира со раствор на натриум-тетра-
фенилборат (7) со нанесување со помош на пипета 
или со натопување и се остава етанолот да изветрее. 
На истото место (без сушење) се нанесува со микро-
пипета толку хлороформски екстрат на мострата 
да се добие силно бојосана дамка. На средината 
на бојосаната дамка со микропипета се ставаат 10 
М-1 хлороформ. 

Притоа бојосаната дамка: 
а) може наполно и ,рамномерно да се разлева со 

растворачот, што е знак дека екстрактот не е чист; 
б) може да се разлева делумно со растворачот 

и да се запира, што е знак дека е пречекорен капа-
цитетот на импрегнацијата; 

в) не се поместува, што е знак дека екстрактот 
е доволно чист. 
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Ако бојосаната дамка се однесува како под а) 
и б) од претходниот став, екетрактот мора да се 
чисти со AI2O3. Во Случајот како под в) од прет-
ходниот став екстрактот веднаш се нанесува на хро-
матограм, чија стартна линија импрегнирана со на-
триум-тетрафенилборат во широчина 0,5 cm до 1 cm. 
Импрегнацијата се врши со пипета со зафатнина 
од 1 ml. 

П р и г о т в у в а њ е н а к о л о н а т а з а ч и с -
т е њ е н а е с т р а к т о т 

Хроматотрафската колона 0 1,2 cm се затина на 
дното со стаклена волна или со вата. Во неа се 
сине суспензија на хлороформ, на кој му се додава 
1 капка ледена оцетна киселина и малку АкОз што 
по преминувањето на хлороформот во колоната ос-
танува столб од АћОз висок околу 3 cm. 

Ч и с т е њ е н а е к с т р а к т о т 

Бојосаниот хлороформски -екстрат се пропу-
шта низ колоната. По поминувањето на екстрактот 
низ колоната, се пропуштаат 10 ml хлороформ, по-
тоа 10 ml метанол и најпосле 10 ml вода. 

Хлороформскиот и метанолниот елуат се одде-
луваат и во нив се определува присуство на боите 
растворлива во маст и базични бои. Вештачк,ите 
бои се елуираат со 0,25,0/о-тен раствор на амонијак, 
во количина што е потребна боите да се елуираат 
ед колоната '(околу 10 ml), а се ф а ќ а само бојо-
саниот елуат за да биде бојата што повеќе концен-
трирана. Бојосаниот амонијачен елуат ( ако е дово-
лно концентриран) (може директно да се земе во 
постапка на хроматографија. Ако е одвише разре-
ден, брзо се додаваат 0,5 ml раствор на NaH-2P04, 
потоа 0,2 ml до 1ml хлороформ и 3 до 5 капки 
10/о-тен раствор на бензалконмумов хлорид, за да 
се екстрахира бојата во хлороформот. Хлороформ-
скиот, екстрат се нанесува на хроматотрам. 

П р и г о т в у в а њ е з а х р о м а т о г р а ф и ј а 

1. Импрегнација на хартија за хроматографија 
пред нанесувањето на бојосан хлороформски екс-
трат или елуат: хартијата за хроматографија се 
импрегнира со раствор на натриум-тетрафенилборат 
кој се нанесува со помош на пипета со зафатнина 
од 1 ml така што старината линија да е 'импрегни-
рана во широчина од 0,5 cm до 1 cm. 

2. Нанесување 
— Мострите и растворите на стандардните бои се 

нанесуваат со микропипета на стартната линија — 
црта, во растојание од 0,5 cm до 1 cm. 

3. На хроматограмот кој се развива со цитратна 
фаза (фаза III) по нанесувањето на мострата и на 
растворот на стандардните бои, на средината на се-
која дамка на мострата со микропипета се нанесу-
ваат 1x1 хлороформ. Кога хлороформот ќе се ису-
ши, стартната линиеа, со помш на пипетата, ќе се 
исгхлакне со благ млаз на хлороформ. 

Хроматографмја 

За определување на синтетски бои се подгот-
вуваат три хроматограми, со примена на следните 
мобилни фази: 
Г. Нитрометан: ацетонитрил: мравја киселина: вода 
(10 : 80 :1 : 30) 
II. Триетиламин: ацетонитрил: вода ( 5 : 1 : 2 ) 
III. Каз-цитрат: етанол амин: вода (2 :5 :95) . 

Се смета дека мострата содржи определена син-
тетска боја ако таа е на секој од три хроматограми 
достаса иста височина како стандардна боја. 

Изразување на резултатот 

Резултатот се изразува со наведување на колор 
индексот (С. I) на бојата што е идентификувана на 
хроматограмот. 

^ Забелешка:" : 
Постапката А се применува ако хлороформот 

при првата екстракција спонтано се одвојува во 
текот на 5 минути. Во други случаи се применува 
постапката В. 

К а ј постапката А главно се доволни првите 5 
капки реагенс (3) или (4), а во ^повеќето други 
случаи — првите 10 капки. 

Ако по Додавањето (на реатенсот се создава многу 
талог нерастворлив во хлороформ, треба да се упо-
треби постапката В и чистење на екстрактот на 
AI2O3, што во јдруги случаи не е потребно. 

20. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИРОДНИ БОИ 

Принцип 

Методот се засновува врз различниот афинитет 
на природните и синтетските бои спрема кг артер-
иите амониум,оеи јони АкОз. 

Апаратура и прибор 

Како прибор се користи: 
1) центпифуга со кивети, хротатогтЈафски колони 

0 1,2 X 10 cm. 

Реагенс!! 

Се користат следните реагенси: 
1) петро лет ар (40 — 70о); 
2) хлороформ; 
3) хлороформ — 9610/о-тен етанол (2 + 1); 
4) хлороформ — мравја киселина, 98 до 

100%-тна (20 + 1); 
5) п-бутанол; 
6) етанол 70'%-те.н; 
7) етанол 50%-тен; 
8) 2%-тен амонијак во 90%-тен етанол; 
9) 2%-тен амонијак во 5010/о-твн етанол; 

10) етанол- концентрирана HCl (1 + 1); 
11) метанол; 
12) 35-40'0/о-тен формалдехид; 
13) оцетна киселина; 

14) 10'0/о-тен и 110/о-тен бензалкониум хлорид; 
15) 10%-тен Ш2СО3; ' 
16) 25%-тен NaH2PO4; 
17) 0,25'0/о- тен амонијак; 
18) Н2ЅО4 ( 1 + 3 ) ; 
19) НС1 концентрирана; 
20) 30%-тен Н2О2; 
21) А1гОз анјонотропен или според Brockman за 

хроматографиј а на колона. 
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Приготвување на мостра 

Мострата се приготвува на истиот начин како 
и мострата за определување на синтетски бои. 

Постапка 

Во кивета за центрифу гираље се отпипетира 
10 ml приготвена мостра и рН се дотерува на 5 до 7 
со помош на разредена сулфурна киселина. Се до-
дава 2 ml до 5 ml форма лин и 20 ml хлороформ, 
киветата се затвора со гумена затка, добро се про-
машува и центрифугира, најмалку 2 минути на 
3000 обрти во минута. Ако хлороформскиот слој не 
се одвои во рок од 5 минути, се зголемува борјот на 
обртите. Потоа безбојниот слој на хлороформ и 
нерастворниот остаток се отфрла. На бојосаниот 
остаток и бојосаниот воден раствор рН им се доте-
рува на 7 до 8 со КагСОз (100/о-тен), освен 'кај мос-
трите со антоцијани, к а ј кои рИ се дотерува на 6 
до 7. Потоа се додава ОД ml до 2 ml 10'%-тен бен-
залкоииумов хлорид и 2 ml до 10 ml хлороформ, 
зависно од количината на бојосаниот нерастворен 
остаток. Кивегата се затвара, добро се проматкува 
и центрифугира како што е веќе пропишано. Се 
додаваат уште неколку капки бензалкониумов 
хлорид и малку се промашува. Ако се замати горни-
от воден слој, се додава повеќе бензалкониумов 
хлорид, се проматкува и центрифугира додека не се 
добијат три слоја, кои веднаш се одвојуваат. Потоа 
се подготвува колона за чистење на екстрактот. 

П р и г о т у в а њ е н а к о л о н а т а з а ч и с т е -
њ е н а е к с т р а к т о т 

Хром аго граф ските колони 0 1,2 cm се затнуваат 
на дн-отно со стаклена волна или со вата. Во коло-
ната за анализа на горниот воден слој се силе 
суспензија АкОз за хроматографија на колона во 
вода на која и се додава 1 капка ледена оцетна 
киселина; за анализа на долниот хлороформски 
слој се силе суспензија на хлороформ на кој му 
се додава 1 капка ледена оце-тна киселина AI2O3 за 
хроматографија на колона, така што во обата -слу-
чаи по поминувањето на течноста, во колоната оста-
нува столб од AI2O3 висок околу 3 cm. 

Г о р н и о т в о д е н с л о ј веднаш се закиселува 
со оцетна киселина или со концетриран НС1 на рН 
3 до 4 и се матка за да излезе целокупниот СО2, 
а потоа растворот се префрла' на хроматографска 
колона од закиселен AlaOs. Кога растворот ќе по-
мине низ колоната, колоната се исплакнува со 10. 
ml вода. 

Бетанинот и а-нтоцијаките остануваат на коло-
ната АкОз, а рибофлавинот преминува во елуат. Бе-
танинот се елуира со воден раствор на NHa (0,2D0/o-
-тен). Виолетовиот елуат не е постојан и брзо стану-
ва костенлив. Затоа брзо се закиселува и се кон-
центрира на ладно во вакуум. 

Антоцијаните остануваат на AI2O3 колона како 
тенок слој во зелена боја на самиот почеток на ко-
лоната. Тие се обезбедуваат со Н2О2 или се елуираат 
со 96%-тен етанол — НС1 (1 + 1). 

Д о л н и о т хлороформски слој се проматкува со 
иста количина вода и се пушта слоевите да се одво-
јат. Долниот хлор о ф орм ски слој се пропушта низ 
хроматографската колона, во која има столб од A U O 
ЕИСОК 3 cm И се пушта. Колоната се исплакнува со " 
20 ml хлороформ, потоа со 10 ml метанол и конечно 
со 5 ml вода. Боите на колоната се елуираат со 0,250/о-
-тен раствор на NHs, во предлошки во која се наоѓа 
0.5 ml NaH2P04. На елуатот му се додава 2 ml хлоро-
форм и неколку капки (3-5) 1%-тен бензалкониумов 
хлорид, добро се проматкува и се остава слоевите да 
се одвојат. Од овој екстракт, со помош на хромато-

графија, можат на хартија да се определат и синтет-
ските бои, ако се застапени. Ако овој екстракт се 
нанесува на тенок слој силикагел и хромотограмот 
се развие со помош на хлороформ-мравја киселина 
(20+1), кроцетин, норбиксин, елуираниот дел на хло-
рофил,инот и еритрозинот се одвојуваат еден од друг, 
како и од другите синтетски бои, па така се опреде-
луваат. 

На горниот дел на столбот AI2O3 во хроматограф-
ската колона се додава 1 ml И2О2. Антоциј актите, кои 
понекогаш се застапени, веднаш се обезбојуваат. 
Краминот (кошани л а) и хлорофилЈшот не се обезбо-
јураат. О к си д аци јата се запира така што низ коло-
ната се про-пуштаат 5 ml вода /и потоа 5 ml 50 /̂о ета-
нол. Добиениот елуат се отфрла. 

Антониј аните што не се разорени со Н2О2, кар -
минот и дел од хлорофилинот, ако е застапен, се елу-
ираот со 9б^/о-тен етанол — НС1 (1 + 1). Елуатот се 
концентрира во вакуум и се определува хроматогра-
фски. 

Н е р а с т в о р л и в и о т д е л (средниот слој) до-
бро се измива со вода, се диспергира со НС1 и се ма-
церира со п-бутанол, при што боите се раствораат. 
Бутанолот се одвојува со пипета или со помош на 
центрифуга, се додава пет пати поголема зафатнина 
в а петро л етер и се премажува . Долниот слој се упо-
требува за определување на антоцијан и кармин. 
Карамелот не се раствора во п-бутанол. 

Хроматографија 

Хроматографија на хартија се' врши со истите 
мобилни ф а з и како за синтетски бои. 

Изразување на резултатот 

Резултатот се дава со наводење на колор индек-
сот (C.I.) на бојата идентификувани на хроматогра-
мот. 

21. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МРАВЈА КИСЕ-
ЛИНА 

Принцип и примена 

Методот се заснова врз својството на мравја . 
киселина да редукува меркурихлорид во нераствор-
лив меркурохлорид. Количината на издвоениот мер-
курохлорид се определува гравиметриски и од неа 
се пресметува еквалентната количина на мравската 
киселина. 

Методот се применува при определување на мра-
вјата киселина во производи и Полупроизводи од 
овошје. 

Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) апаратура за дестилација со водена пареа 
(слика 5); 

2) аналитичка вага; 
3) чанче за филтрирање од типот G — 4; 
4) сушница, на температура 100 ± 20С; 
5) ексикатор. 
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Реагенси 

Се користат следните реатенси: 
1) бариумкарбонат или калциумкарбо-нат; 
2) раствор на меркурихлорид со натриумхлорид' 

100 g меркурихлорид (HgCb) и 30 g натриумхлорид 
(NaCl) се раствораат во 1 литар вода; 

3) натриумацетат, 50%-тен раствор; 
4) винска киселина, кристална; 
5) хлороводородна киселина, 10%-тен раствор; 
6) етанол, 96%-тен; 
7) етилетар. 

Приготвување на мостра 

Мострата за испитување добро ;се хомогенизира. 

а) Докажување на мравја киселина 

Зависно од конзистенцијата на производот, се 
одмерува 25 ml до 50 ml или 25 g до 50 g мостра хо-
могенизирана за испитување, со точност од 0,1 g. (Ко-
личината на мравја киселина во мострата не смее 
да преминува Р, 15 g.) 

Одмерената количина на мостра квантитативно 
се пренесува во балон за дестилација А, со зафат-
нина 500 ml, потоа се додаваат 0,5 g до 1,0 g винска 
киселина и толку дестилирана вода што зафатнина-
та на растворот во балонот да изнесува околу 100 ml. 

Во балонот В, со зафатнина од 500 ml, се одме-
рува 2 g бариумкарбонат или калциумкарбонат и се 
додава 100 ml вода. Апаратурата се составува и се 
врши дестилација со водена пареа, при истовремено 
,загревање на обата балопа и рѓа генераторот на во-
дена пареа, внимавајќи нивото на течноста во бало-
ните да не се измени, (регулација се врши преку 
пламеникот). 

За да се предестилира целокупната Количина на 
мравја киселина, потребно е околу 1000 ml до 1500 
ml дестилат. По завршувањето на дестилацијата ж е -
шкиот карбонатен раствор се филтрира преку ф и л -
трир-хартија со пречник од 9 cm. Формијатот што 
притоа настанал, преминува во раствор. 

Талогот на филтрир-хартијата се исплакнува со 
врела вода во таква количина што зафатнината на 
филтратот во конусното шише (ерленмаерот) да из-
несува околу 250 ml. Веднаш потоа содржината во 
конусното шише непосредно потоа се впарува до за-
фатнина од околу 100 ml, при што се очекува коли^ 
чина од околу 100 mg мравја киселина. Во случај да 
е застапена поголема количина мравја киселина, од 
100 mg растворот се в.иа рува до зафатнина од 150 ml 
до 200 ml. 

- По в е р у в а њ е т о се додаваат 10 ml 50%-тен ра-
створ на натриумацетат 2 ml 100/о-тен раствор 
на хлороводородна киселина и 25 ml раствор 
меркурихлорид со натриумхлорид. Потоа 'растворот 
се промешува и се загрева на топла водена бања, со 
користење на повратен ладилник, во текот на 2 часа. 
Создавањето на талог сведочи за присуството на 
мравја киселина (опалесценција или заматување не 
се зема предвид). . 

б) Определување на мравја киселина 

Д е стил аци јата, филтрирањето, в е р у в а њ е т о и 
загревањето се вршат по постапката што е пропи-
шана 1 за квалитативно докажување во оваа метода. 

Во текот на загревањето, -со користење на по-
вратен ладилник, настанува редукција на меркури-
хлоридот во меркурохлорид, кој потоа, се филтрира 
с. ^ помош, на вакуум-пумпа во тигел G-4, кој прет-
ходно е исушен до константна маса и мерен со то-
чност од 0,0002 g. Талогот се исплакнува најпрвин 
со студена вода, потоа со етанол и етил-етер и се 
суши 1 час во сушница на 100оС±2оС. Тителот со 
исушениот талог се суши вр ексѕикатор и се мери со 
точност од 0,0002 g. 

— 1 g меркурохлорид (Hg2Cls) одговара на 0,0975 
g мравја киселина. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
ка ј малку две' определувања. 

Пресметување 

Количината на мравја киселина, во проценти, 
се пресметува според формулата: 

( b - а) -0,0975 
процент на мравја киселина = '100 с 

каде што е: 

а — маса на тигелот, во g; 

б — маса на тигелот со исушениот талог, во g; 

в - измерена маса на мострата,N (во g, или во ml). 

Зафатнината на мострата во ml мора да се пре^ 
смета во маса изразена во g, со множење на бројот 
на ttil со густината на тој вид производ. 

Како резултат се зе,ма средната вредност од две 
определувања ако се исполнети условите во поглед 
на повторливоста. 

Повторливост 

Разликата меѓу резултатите. од две определува-
ња, извршени паралелно или набрзо едно по друго, 
сообразно со член 7 став 2 од овој правилник, не 
смее да преминува, 0,01% од релативната вредност 
од добиената средна вредност. 

22. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИИ НЕРАС-
ТВОРЛИВИ ВО ЕТАНОЛ 

Принцип и примена 

Методот се заснова врз мерење на остатокот по 
екстракција на растворливи материи со 80%-тен ета-
нол. 

Методот, се применува за определување на ма-
терии нерастворливи во етанол ка ј конзервиран гра-
шок. 
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Апаратура и прибор 

Покрај вообичаената лабораториска опрема, се 
користи: 

1) миксер; 

2) сушница на температура од 100оС до 120оС; 

3) Biichnerova инка за филтрирање; 

4) претходно измерена и исушена филтрир-хар-
awja (фи л трир-хартија со дијаметар 18,5 cm), со до-
зволено отстапување ±0,1 mg; 

5) ексикатор со средство за сушење. 

Реагенси 

Како реагенс се користи: 
1) етанол, 30%-тен раствор (V/V). 

Приготвување па мостра 

Се (измерува 100 g мостра на грашок, се измива 
со 200 ml џода. и се остава да се цеди '2 минути на 
сито. Исцедениот грашок се иситнува и добро се из-
мешува во хомогена маса. 

Определување 

Се измерува 20 g мостра приготвена за испиту-
вање во чист и сув ерленмаер од 1 1 и на тоа се до-
дава 300 ml '80%-тен етанол. Содржината се изме-
шува а ерлвнмаерот се спојува со повратен ладил-
ник и се загрева на пламен,ик да зоврие содржина-
та. Вриењето трае 30 минути. Потоа зовриениот рас-
твор се филтрира низ Biichnerova инка, преку фил-
трир-хартија која претходно 2 часа е сушена на 
100оС и измерена. Рабовите на филтрир-хартијата 
мораат да ги прекриваат страните на инката повеќе 
од 1 cm. И с п л а з у в а њ е се врш.и со 800/о-тев етанол 
се додека филтратот не стане бистар и безбоен. 

Филтрир-хартијата, со исплакнатиот остаток, се 
пренесува, во исушен, изладен и измерен сад га су-
шење, а потоа 2 часа се суши во сушница на тем-
пература од 100оС. Садот со остатокот потоа се из-
ладува во ексикатор и се измерува. 

На истата мостра за испитување се извршуваат 
најмалку две определувања. 

- Како резултат се зема средната вредност од две 
определувања ако се исполнети барањета во поглед 
на повторливоста. 

Пресметување 

Процент на материи нерастворливи во етанол 
^ (mi — тг)-5 
каде што е: 

гог — маса на садот за сушење со филтрир-хартија 
и ,со нерастворлив остаток, во g; 

,ни — маса на садот за сушење и на исушена-
та филтрир-хартија, во g. 
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Слика 5 
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. Член 2 385. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К . 
ЗА ИЗМЕНА МА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ 

Член 1 
Во Правилникот за југословенските стандарди 

за пестициди („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/83) 
член 3 се менува и гласи: 

„Освен тон. 3.4, 3.5 и 3.6 на југословенскиот стан-
дард JUS Н.В5.200, тон. 3.3. и 3.5 на југословенскиот 
стандард, JUSH.B5.201, точка 3.4. на југословенскиот 
стандард JUS II.B5.202 и точка 3.5 на југословенски-
от стандард ' JUS Н.В5.205, како PI југословенскиот 
стандард JUS Н.Р0.004 чие применување не е задол-
жително, југословенските стандарди од член 1 на 
ОЕОЈ правилник се задолжителни во целост, а ќе се 
применуваат на пестициди што ќе се произведат од-
носно увезат од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на 29 јуни 1983 

година. 

Бр. 50-8210/1 
19 мај 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
станд ардизациј а, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

Ш. 

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ", бр. 38/77 и 
11/80), директорот на Сојузниот завод за стандарди-
зација пропишува 

П Р А В И Л Н И К ' 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА. ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА АНТИМОН ВО БАКАРНИ ЛЕГУРИ 

Член 1 
Сб денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Југословенскиот стан-
дард кој го има следниот назив и ознака: -

Методи за испитување на хеми-
скиот состав на бакарот и бакарните 
легури. Фотометриско определување 
на антимон во бакарни легури — — JUS С.А1.181 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на методите за испитување на хемискиот 
состав на бакарот и бакарните легури („Службен 
лист на СФРЈ",, бр. 29/68). 

ОЕОЈ правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 50-8493/1 
24 мај 1983 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

387. 

Врз основа на член 40 од Законот за мерните 
единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери 
U скапоцени метали пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА М Е Т Р О Л О Ш К И Т Е У С Л О В И ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

С Е К У Н Д О М Е Р И 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат метролошки-

те услови што мораат да ги исполнува,ат електрон-
ските секундомери (во натамошниот текст: секундо-
мери). 

Метролошките услови од став, 1 на овој член се, 
означуваат скратено со ознаката MUS.H-2/2. 

Член 2 
Под секундомер, во смисла на овој правилник, се 

подразбира мерило за интервал на време, чија рабо-
та се заснова врз собирање на периоди на осцилации 
на електронски осцилатор, а вредноста на збирот се 
покажува во цифрена форма како вредност на из-
мерениот интервал на време. 

Член 3 
Секундомерите, во смисла на овој правилник, 

можат да бидат со: 
1) рачна команда; 
2) електрична команда; 
0) рачна и електрична команда. 
Кај. секундомерите со рачна команда командите 

за старт и стоп се извршуваат рачно, а к а ј секундо-
мерите со електрична команда — преку надворешни 
електрични импулси. 

Член 4 
Секундомерот, во с,мисла на овој правилник, е 

наменет за мерење на интервал на време до најмалку 
1000 ѕ при прегледот на броила на електрична енер-
гија, таксаметри, вклопни часовници, проточни ме-
рила и слични мерила. 

Член 5 
^ д о л у н а в е д е н и т е изрази, во смисла на овој пра-

вилник, ги имаат следните значења: 
1) дигитализациона грешка е грешка која е со-

ставена од парцијални грешки до кои доаѓа во текот 
на процесот на дигитализ аци јата; 
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2) резолуција (моќ на разлагање) е најмалата ја -
сно читлива разлика меѓу соседните покажани вред-
ности на мерената величина. 

Другите изрази употребени во овој правилник 
имаат значење според југословенскиот стандард — 
JUS L.G7.001, пропишан во Правилникот за југосло-
венски-от стандард за електронска опрема за мерење 
(,.,Службен лист на СФРЈ", бр. 52/78). 

III. Својства на конструкцијата 

Член 6 
Секундомерот, во смисла на овој правилник, се 

состои од следните делови: 
1) електронски осцилатор' 
2) електронски вентил (гате); 
3) електронски бројач; 
4) цифрен покажувач (индикатор), 
5) електричен извор за напојување; 
6) командни копчиња, односно влезни приклу-

чоци. 
Член 7 

Електронски осцилатор е електронско коло кое 
произведува импулси со определена периода. 

Член 3 
Електронски вентил е дел со кој им се отвора и 

затвора минувањето на импулсите кои доаѓаат од 
електронскиот осцилатор, а отворањето и затвора-
њето на вентилот се врши со рачна или електрична 
команда, кои му одговараѕт на почетокот и на за-
вршетокот на мерениот интервал на време. 

Член 9 
Електронски борјан е електронски уред кој се 

состои од декаден бројач и декодер. 

Член 10 
Цифрен покажувач е дел кој визуелно ја пока-

жува измерената вредност на интервалот на време, 
во цифри. 

Височината на цифрите мора да биде најмалку 
5 mm. 

Член 11 
Електричен извор за напојување е дел кој на 

секундомерот му дава потребна електрична енергија 
за работа. 

Секундомерите можат да бидат капојувани од 
електрична мрежа или од сопствен извор за напоју-
вање. 

Член 12 
Командни копчиња односно влезни приклучоци 

се делови наменети за извршување на командите: 
1) старт (почеток на броењето на импулсите што 

доаѓаат во електронскиот бројач и почеток на пока-
жувањето на мерениот интервал на време врз ци-
френиот покажувач): 

2) стоп (завршеток на броењето на импулсите 
што доаѓаат во електронскиот бројач, при што оста-
нува мерениот интервал на време покажан врз ци-
френиот покажувач); 

3) враќање на нула (поставување на електрон-
скиот бројач и на цифрениот покажувач на нула). 

Член 13 
Составните делови на секундомерот мораат да 

бидат изработени така што секундомерот при нор-
мални работни услови да им одговара на метролош-
ките услови пропишани со овој правилник. 

Член 14 
Секундомерот мора да биде сместен во Куќиште 

и така конструиран што да се оневозможат надво-
решни дејства со кои може да се влијае врз метро-
лошките особини на секундомерот пропишани со 
овој правилник. 

Член 15 
Начинот и местото на ставањето на жиг односно 

налепница се определуваат при типското испитува-
ње, посебно за секој вид секундомери, со оглед на 
нивната конструкција. 

ГО. Мернотехнички особини 

Член 16 
Апсолутна грешка на секундомерот е разлика 

меѓу покажаната вредност на мерениот интервал на 
време Т и неговата фактичка вредност T t : 

каде што е: 
T t — фактичка вредност на мерениот интервал на 

време 
А Т — апсолутна грешка на секунд,омерот 

f — фреквенција на импулсите што доаѓаат во 
електронскиот бројач 

2 — релативна грешка на фреквенцијата на елек-
тронскиот осцилатор. 

Член 19 
Границите на допуштената релативна грешка на 

секундомерите мораат да бидат помали од ± 1 X 10"4 

за интервал на време од еден час. 

Член 20 
Секундомерите мораат да имаат таква резолуци-

ја (моќ на разлагање) што отчитувањето да биде во 
границите на допуштената релативна грешка за се-
кој мерен интервал на време. 

Член 21 
Референтните услови во однос на секоја влија-

телна величина се дадени во следната табела: 
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Влијателна величина Референтна вредност Граници на допуштени отстапу-
вања од р е ф е р е н ц а т а вредност 

Температура на околината 
20оС, 230С, 250С или 270С, ако 
не е назначено поинаку се зема 
20оС 

± 1 0 С 

Релативна влажност на воздухот 60% ± 15% 

Напон на изворот за напојување Номинален напон ± 1% 

Изобличување на наизменичниот 
напон на изворот за напојување Синусоиде,н напон В = 0,05 

Магнетно ноле од надворешен из-
вор Немерлива вредност Вредност на индукцијата на 

З е м а н о т о магнетно поле 

Член 22 
Номиналните работни услови на влиј ателиите величини за секундомерите се дадени во следната 

табела: 

Влијателна величина Употребна Номинален работен опсег 
категорија 

Температура на околината I од + 5 0 С до + 40оС 
II од - 10оС до + 550С 

III од - 250С до + 70оС 

Релативна влажност на воздухот I 
II 

III 

од 20% до 80% (без кондензација) 
од 10% до 903/о (со кондензација) 
од 5% до 95% (со кондензација) 

Напон на изворот за напојување I Номинална вредност ± 10% 
II Номинална вредност ± 10% 

III Номинална вредност — 20% до + 15% 

Изобличување на наизменичниот I В = 0,05 
напон на изворот за напојување II В = ОДО 

III В == ОДО 

Забелешка: Употребните категории во табелата мораат да бидат според југословенскиот стандард JUS 
L.G7.001, пропишан со Правилникот за југословенскиот стандард за електронска опрема за 
мерење („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/78). 

IV. Натписи и ознаки 

Член 23 . 
Натписите и ознаките мораат да бидат напишани 

на еден од јазиците и писмата на народите односно 
народностите на Југославија. 

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, 
добро видливи во работни услови и напишани така 
што да не можат да се избришат или да се симнат. 

Член 24 
На видно место на секундомерот мораат да бидат 

напишани. 
1) фирмата односно називот или Знакот на про-

изводителот; 
' 2) ознака на типот; 

3) сериски број; 
4) службена ознака на Сојузниот завод за мери 

и скапоцени метали, ако секундомерот е типски ис-
питан; 

5) ознака на мерната единица; 
6) граници на допуштената релативна грешка. 

По исклучок од одредбата на точка 6 од став 1 
на овој член, границ,ите на допуштената релативна 
грешка можат да се дадат и во соодветната доку-
ментација кон секундомерот. 

V. Завршна одредба 

Член 25 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
декзт на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 0222-103/1 
18 април 1983 година 

Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за мери и 

скапоцени метали, 
Милисав Воичиќ, с. р. 
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388. 

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а 
заради извршување на обврските од точка 2.7. од 
вториот дел на Општествениот план на Југославија 
за периодот од 1931 до 1985 година и точка 14 од Ре-
золуцијата за политиката на остварувањето на Оп-
штествениот план на Југославија за периодот од 
1981 до 1985 година во 1982 година, Сојузниот извр-
шен совет, Извршниот советл на Собранието на СР 
Воена и Херцеговина, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Словенија, Извршниот совет на Со-
бранието на СР Србија, Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собрани-
ето на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собрани-
ето на САП Војводина, Извршниот совет на Собра-
нието на САП Косово, Стопанската комора на Ју -
гославија, Стопанската комора на Босна и Херце-
говина, Стопанската комора на Македонија, Стопан-
ската комора на Словенија, Стопанската комора на 
Србија, Стопанската комора на Хрватска, Стопан-
ската комора на СР Црна Гора; Стопанската комора 
на Војводина и Стопанската комора на Косово, 
склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОДМЕРУВАНИТЕ ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни дека, заради остварување на Општествениот 
план на Југославија и на општествените планови на 
отнтестЕено-политичхите заедн,ици, организациите 
на здружен труд и самоуправните организации и 
заедници за периодот од 1981 до 1985 година и за-
ради информирање на субјектите на планирањето 
во процесот на донесувањето на нивните инвестици-
они одлуки, ќе обезбедат да се пропише обврска за 
евидентирање на определени намерувани инвести-
ции и дека ќе преземаат други мерки и активности 
во рамките на своите права, должности и одговор-
ности, со кои се обезбедува спроведување на обвр-
ската за евидентирање на определени измерувани 
инвестиции, како и да ги информираат заинтереси-
раните субјекти на планирањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за инвестици-
оните намери на одделни организации на здружен 
труд. 

Член 2 
Учесниците на овој општествен договор се со-

гласни, во рамките на своите овластувања, да пред-
ложат и преземат мерки, во рок од три месеци од 
денот на потпишувањето на овој општествен дого-
вор, да се утврди обврска основните и други орга-
низации на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници (во натамошниот текст: инвес-
титорите) да му доставуваат На органот определен 
со овој општествен договор податоци од инвестици-
оните програми што ги одобрил надлежниот орган 
на инвеститорот за донесување одлука за намерата 
да изградат нови и да ги реконструираат, модерни-
зираат и прошират постојните стопански објекти, за 
која е утврден предлог со соодветна стручна под-
лога (во натамошниот текст: измеруваните инвес-
тиции во основни средства), и да го утврдат начинот 
на доставување на тие податоци, - - ' -^„ , 

Член 3 
Учесниците на овој општествен договор се спо-

годи а обврската за евидентирање на податоците за 
намеруваното стопански инвестиции во основни 
средства, во смисла на овој општествен договор, да 
не се однесува на инвестициите чија вкупна прет-
сметкована вредност е пониска од 50,000.000 динари, 
како и на следните измерувани инвестиции: 

1) за капацитети за производство на предмети 
на вооружавање и воена опрема; 

2) за изградба на станбени и комунални објекти; 
3) за изградба и реконструкција на јавни пати-

шта, мостови и вијадукти, изградба и капитален ре-
монт на железнички пруги и на шумски комуника-
ции и за изградба на ПТТ мрежа; 

4) за заштита и унапредување на животната 
средина, утврдени со договорот за основите на пла-
новите на олштествено-политичките заедници; 

5) за замена на основните средства; 
6) за набавка на основни средства од категори-

ја VIII на Номенклатура на средствата за аморти-
зација, освен ако тие средства се набавуваат за по-
требите на нови капацитети (погонски и деловен ин-
вентар). 

Член 4 
Учесниците на овој општествен договор се спо-

г о д б а да се пропише дека инвеститорот е должен, 
најдоцна 15 дена по утврдувањето на предлогот 'за 
донесување на инвестициона одлука за измерувана 
градба, но пред нејзиното донесување, да му ги дос-
тави на надлежниот завод за статистика податоците 
определени со овој општествен договор, што во рок 
од осум дена му ги проследува на републичкиот од-
носно на покраинскиот завод за статистика. 

Обработени и средени податоци за поединечните 
измерувани инвестиции што се евидентираат во ре-
публиките и автономните покраини, републичките 
односно покраинските заводи за статист,ика доставу-
ваат еднаш месечно до републичката, односно до 
покраинската стопанска комора, а податоците за 
измеруваните инвестиции што се евидентиразт на 
Н И Е О на Југо-славијз, тие заводи непосредно ги прос-
ледува ат и до Сојузниот завод за статистика кој, 
обработени и средени, еднаш месечно ги доставу-
ва до Стопанскзтз комора на Југославија. 

Во Стопанската комора на Југославија се еви-
дентираат измеруваните инвестиции во дејностите 
од заед,нички интерес за целата земја, за кои со 
Општествениот план на Југославијз е договорен по-
брз развој, како и измеруваните инвестиции во дру-
гите грзнки на индустријата а чија вкупна претсме-
тковнз вредност го нздминувз износот од 200,000.000 
динзри зз изградба на нови, односно 100,000.000 ди-
нари за реконструкција и модернизација на посто-
јните капацитети. 

Член 5 
Учесниците на овој општествен договор се. спо-

годи ја да се предвиди инвеститорите во стопански 
инвестиции да ги доставувзат до надлежниот завод 
за статистикз следните подзтоци зз нзмерувзните 
инвестиции во основни средства: за пресметковната 
вредност на целокупнатз намерувзнз инвестиција 
во основни средства; за изворите нз финзисирзње; 
видот и количината на производите; времето на по-
четокот и завршувањето на градбата; односно меѓу 
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домашната и увозната опрема; техничката струк-
тура; технологијата на процесот на производството 
(домашно и странско); за потребните количини на 
основни суровини и репродукционен материјал и за 
нивното потекло; за потребните количини и видови 
енергија; за потребниот број на нововработени ра-
ботници; за пласманот на производите на домашни-
от и странскиот пазар и за бруто девизниот ефект 
што ќе се оствари со намеруваните инвестиции, а 
според образецот ИИВ — И Извештај за измерува-
ните инвестиции по објекти, кој е составен дел на 
овој општествен договор. 

Член 6 
Стопанските комори, како учесници на овој оп-

штествен договор, со овој акт ќе предвидат надлеж-
ната стопанска комора, врз основа на примените по-
датоци, во рок од еден месец од денот на приемот 
на известувањето, да ги информира сите заинтере-
сирани организации на здружен труд, како и нив-
.ните заедници за планска и деловна соработка и 
другите асоцијации за податоците од евидентира-
ните измерувани инвестиции. 

Заради остварување соработка во реализацијата 
на овој општествен договор, стопанските комори на 
републиките и стопанските комори на автономните 
покраини се согласни со актот од став 1 на овој 
член да уредат редовно еднаш месечно меѓусебно 
да разменуваат информации за инвестиционите на-
мери што ги евидентираат, преку своите гласила или 
на друг соодветен начин. 

Забелешките и предлозите на заинтересираните 
субјекти за намеруваната инвестиција, кога ги упа-
туваат до стопанските комори, тие комори ќе ги про-
следат до надлежниот орган на инвеститорот. 

Член 7 
Овој општествен договор е полноважен кога ќе 

го потпишат овластените претставници на неговите 
учесници. 

Член 8 
Измени и дополненија на овој општествен до-

говор се вршат според постапката по која е склучен. 

Член 9 
Овој општествен договор се објавува во службе-

ните гласила на неговите учесници. 
Белград, 10 ноември 1982 година 

За Сојузниот извршен совет, 
Спасое Мед еница,, с. р. 

член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Босна и Херцеговина, 

Џевад Дервишкадмќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

Најденко Поповски, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Словенија, 

Миливој Самар, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Србија, 

Душан Јовановиќ, с. р. 
претседател на Републичкиот 

комитет за енергетика, индустрија 
и градежништво 

За Извршниот совет на Саборот на 
СР Хрватска, 

Винко Вилиќ, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Црна Гора, 

Бранко Луковац, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САП Војводина, 

Синиша Корица, с. р. 
член на Советот 

За Извршниот совет на Собранието 
на САН Косово, 

Азиз Абраши, с. р. 
член на Советот 

За Стопанската комора на 
Ју гославиј а, 

Страшо Христов, с. р. 
претседател на Претседателството 

на Стопанската комора на 
Југославија. 

За Стопанската комора на 
Босна и Херцеговина, 
Винко Габришек, с. р. 

член На Претседателството на 
Стопанската комора на БиХ 

За Стопанската комора на 
Македонија, 

Благоја Тикваровски, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на Македонија 

За Стопанската комора на 
Словенија 

Душан Чеховмн, с. р. 
член на Извршниот одбор на 

Стопанската комора на 
Југославија 

За Стопанската комора на Србија, 
Ѓуро Савовиќ, с. р. 

член на Претседателството на 
Стопанската комора на Србија 

За Стопанската комора на 
Хрватска, 

Никола Грил, с- р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комор-а на 
Хрватска 

За Стопанската комора на 
Црна Гора, ^ 

Стеван Карадаглиќ, с. р. 
секретар на Стопанската комора 

на Црна Гора 

За Стопанската комора на Косово, 
Јусуф Зејнулаху, с. р. 

член на Претседателството на . 
Стопанската комора на Косово 

За Стопанската комора на 
Војводина, 

Јозеф Шимовиќ, с. р. 
член на Претседателството на 

Стопанската комора на 
Војводина 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за 

Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиен,ите ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ"- бр. 33/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОН-
ДОТ НА - ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДО-
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТО-

НОМНИ ПОКРАИНИ 

Се разрешува од должноста директор па Фон-
дот на федерацијата за кредитирање па побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автоно?/:;!:: покраини Климе Чорба, поради 
истекот на времето на кое беше назначен. 

С. п. п. бр.321 
-1 април 1983 година 

Белград 

Сојузен г з в р т е п ссвет 

Потпретседател, 
д-р Мијат Шуковиќ, с. р. 

Врз основа на член 2-14 став 1 од Законот за 
основите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата (,,Службен лист на СФРЈ", бр..23/78 и 21/02), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е -
ЗА ПА А ЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

За помошник на сојузниот секретар за надво-
решна трговија се назначува Јосип Бокал, дирек-
тор на Регијата за извоз во земјите на Советот за 
заемна економска помош ири Работната организа-
ција „Раде Кончар" — Внатрешна и иадвооешна 
трговија на Сложената организација на здружен 
труд „Раде Кончар" во Загреб. 

С. п. п. бр. 530 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен сенет 

Потпретс ед ате л, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 1G7 став 2 и член 244 став 1 
од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен свет и сојузните 
органи на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 
23/78 и 21/82), Сојзгзниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, 

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Сојузниот комитет за труд, здравство 

и социјал,на заштита Невенка Јанковиќ, поради за-
минување ЕО пензија. 

На именуваната и престанува работниот однос 
на 31 јули 1983 година. 

С. п. п. бр. 692 
19 мај 1983 година 

Белград 
i 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на. државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен л,ист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗ-
НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РА-

БОТИ 

Се разрешува од должноста амбасадор во Со-
јузниот секретаријат за надворешни работи Милан 
Кнежевиќ, со 31 мај 1983 година, заради заминува-
ње на друга должност. 

С. п. п. бр. 693 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управ-а и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

. Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 

За потсекретар во Сојузната управа за царини 
се назначзгва Богомир ЈХиович, самостоен советник 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

С. п. п. бр. 694 
19 мај 1983 година 

Белград ^ 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р, 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за, 
основите на системот на државната управа и за 
Сојузниот извршен совет и сојузните органи на уп-
равата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува" 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува Гарип Хаџини, помошник на ге-
нералниот директор на Службата на општественото 
книговодство на Југославија. 

С. п. п. бр. 695 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузн,ите органи на упра-
вата („Службен Лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува д-р Јован Пауновиќ, досегашен 
помошник на сојузниот секретар за финансии. 

С. п. п. бр. 693 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет' 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува м-р Славољуб Станиќ, раководи-
тел на група во Службата на Претседателството на 
Централниот комитет на СКЈ. 

С. п. п. бр. 696 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

За помошник на сојузниот секретар за финан-
сии се назначува Маоко Радифковиќ. досегашен 
помошник на сојузниот секретар за финансии. 

С. п. п. бр. 697 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Брз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на ушза-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР, ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
финансии се назначува Даниел Рипц, директор на 
Претпријатието за ПТТ сообраќај во Целје. 

С. п. п. бр. 701 
19 мал 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за ос-
новите на системот на државната управа и за Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/73 и 21/82), 
Сојузниот извршен совет донесува , 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

Се разрешува од должноста потсекретар во Со-
јузниот секретаријат за финансии Тариќ Каравдиќ, 
поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 702 
19 мај 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 



Петок, 10 јуни 1983 

Брз основа на член 23 стаз 2 од Законот за 
Фондот на федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/76), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ МА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ 

ПОКРАИНИ 

За директор на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономии покра-
ини се назначува м-р Момчило Б л а г о в ч а н и , член 
на Претседателството на Стопанската комора на 
Босна и Херцеговина. 

С. п. п. бр. 703 
19 мај 1983 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Звоне Драган, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

375. Закон за дополнение на Законот за Ца-
ринската тарифа — — — — — — 861 

376. Одлука за усвојување на иницијативата 
Собранието на СФРЈ да биде учесник во 
склучувањето на Општествениот договор 
за условите за организирање и заедничко 
финансирање на меѓународните спортски 
натпревари што се одржуваат во Југосла-
вија — — — — — — — — — —' 862 

377. Одлука за избор на претседател на Коми-
сијата на Собранието на СФРЈ за следе-
ње на спроведувањето на Законот за здру-
жениот труд— — — — — — — — 862 

Број 29 - Страна1 379( 

Страна 
378. Заклучоци на Сојузниот собор на Собра-

нието на СФРЈ за Програмата за активно-
ста на Сојузниот извршен совет врз ната-
мошната трансформација на сојузната 
управа — — — — — — — — — 862 

379. Заклучоци за остварувањето на пол,ити-
ката на добрососедство помеѓу Социјали-
стичка Федеративна Република Југосла-
вија и соседните земји — — — — — 864 

380. Одлука за највисоките цени на пченица 
од родот на 1983 година — — — - 866 

381. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за условите и начинот на ут-
врдување на царинската основица — — 867 

ЗЅ2. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за царинската постапка во 
патничкиот промет — — — — — — 867 

383. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за техничките нормативи за 
изградба на објекти на високоградба во 
сеизмички подрачја — — — — — — 869 

384. Правилник за методите на земање мостри 
и за вршење на хемиски и физички ана-
лизи заради контрола на квалитетот на 
производите од овошје и зеленчук — — 870 

385. Правилник за измена на Правилникот за 
југословенските стандарди за пестициди 90S 

336. Правилник за престанување на важењето 
на југословенскиот стандард за определу-
вања на антимон во бакарни легури — 90G 

387. Правилник за метролошките услови за 
електронски секундомери — — — —- 90G 

388. Општествен договор за евидентирање на 
намеруваните инвестиции — — — — 909 

Назначување и разрешувања — — — — 913 

СЛУЖБЕН ЛИСТ -ЦА СФРЈ 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 22в, — Директор и главен и одговорен уредник 

Вељко ХадиМ. - Печати Белградски издава чко-графичѕш завод, Белград, 
МшшЅа бр, 17. : 


