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389. 
Врз основа на Уставниот 

точка 4 под 1, издавам 
амандман XXXVII 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШ-
ТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ ВО СТРАН-

СТВО 

Се прогласува Законот за гробиштата и гробо-
вите на борците во странство, што го усвои Сојуз-
ната скупштина, на седницата на Соборот на на-
родите од 17 мај 1973 година и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор од 23 мај 1973 година. 

ПР бр. 194 
24 мај 1973 година 

Белград 

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

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

З А К О Н 
ЗА ГРОБИШТАТА И ГРОБОВИТЕ НА БОРЦИТЕ 

ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Заради зачувување споменот на жртвите што 

народите на Југославија ги дале во борбите за осло-
бодување и заради оддавање должната почит на 
паднатите борци, гробиштата и гробовите на бор-
ците во странство се уредуваат и се одржуваат спо-
ред одредбите на ОВОЈ закон. 

Член 2 
Како гробишта и гробови на борците во стран-

ство, во смисла на овој закон, се сметаат гробиш-
тата, гробовите, спомен-костурниците, надгробните 
споменици и другите надгробни спомен-обележја во 
странство на борците на Народноослободителната 
војна, на борците од поранешните војни и на Ју -
гословените воени заробеници, интернирани лица 
и други жртви на непријателскиот терор од-Втората 
светска војна и поранешните ВОЈНИ. 

Член 3 
Гробиштата и гробовите на борците во Странс-

тво се уредуваат и се одржуваат во согласност со 
месните обичаи и, по правило, на начин на кој се 
уредени и се одржувани гробиштата и гробовите на 
борците на другите држави, ако со меѓудржавна 
спогодба помеѓу односната држава и Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија не е одре-
дено поинаку. 

За уредувањето и одржувањето на гробиштата и 
гробовите на борците во странство се грижат Со-

јузниот секретаријат за труд и социјална политика 
и Сојузниот секретаријат за надворешни работи. 

Член 4 
За гробиштата и гробовите на борците во стран-

ство се води евиденција. 
Евиденцијата за гробиштата и гробовите на 

борците во странство ја води Сојузниот секретари-
јат за труд и социјална политика. 

Член 5 
Сојузниот секретар за труд и социјална поли-

тика, во спогодба со сојузниот секретар за надво-
решни работи ќе ги пропише начинот на уредување 
и одржување на гробиштата и гробовите на бор-
ците во странство, начинот на собирање податоци и 
на водење на евиденцијата, како и меѓусебните 
односи на Сојузниот секретаријат за труд и соци-
јална политика и Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи во врска со грижата околу одржува-
њето на гробиштата и гробовите, и начинот на ф и -
нансирањето на. овие работи. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за гробиштата на 
борците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/61 и 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 9/65) и во однос на 
гробиштата и гробовите на борците што се наоѓаат 
во странство. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ"., 

390. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за по-

себна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 22/68) и член 1 став 2 од Законот за по-
себната такса на увезени стоки („Службен лист. на 
СФРЈ", бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ПОСЕБНИ-
ТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА БРОДОВИ ШТО ПОЧ-
НУВААТ СТОПАНСКИ ДА СЕ ИСКОРИСТУ-
ВААТ ПРЕД МИНУВАЊЕТО НА ЦАРИНСКАТА 
ЛИНИЈА И ЗА АВИОНИ СО НАЈМАЛКУ 5 ПАТ-
НИЧКИ СЕДИШТА НАМЕНЕТИ ЗА МАЃУНАРО-

ДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ 

1. За бродови што во смисла на член 38 став 3 
на Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 
24/59 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65, 
15/67, 30/68 и 32/70), почнуваат стопански да 
се искористуваат пред минувањето на царинската 
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линија за кои обврската за плаќање на царина на-
станува од моментот на добивањето на привремена-
та пловидбена дозвола и за бродови кои се увезу-
ваат за користење во меѓународниот поморски 
транспорт, како и за авиони со најмалку 5 патнич-
ки седишта наменети за меѓународен воздушен 
сообраќај, давачката за израмнување на даночното 
оптоварување на стоките во износ од 3% според 
Одлуката за определување на стоките за кои се 
плаќа посебна давачка за израмнување на даноч-
ното оптоварување на стоките („Службен лист на 
СФРЈ", бр, 23/63) и посебната такса од 2% според 
Одлуката за определување на стоките на кои при 
увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на 

' СФРЈ", бр. 31/70, 4/71, 32/71, 58/71, 12/72, 20/72, 
33/72, 40/72, 51/72 и 70/72), ќе се плаќаат сук^ 
цесивно со пребивање на пресметаните износи на 
тие давачки и такси со износот што тие бродови 
и авиони го остваруваат по основ на правото на из-
возна стимулација до намирување на тие давачки и 

'такси согласно со точка 2 од Одлуката за користење 
на одредени обврзници и други хартии од вредност 
за плаќање на царина и други увозни давачки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 30/72), а најдолго во 
рок од 36 месеци од денот на настанувањето на 
обврската за плаќање на тие давачки и такси. 

2. Оваа одлука ќе се применува на сите пред-
мети што не се окончани со правосилни решенија. 

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

Р. п. бр. 152 
23 маЈ 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

391. 
Врз основа на член 24 од Законот за Сојузниот 

извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), СОЈУЗНИОТ - извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А И З М Е Н И Н А О Д Л У К А Т А З А О С Н О В А Њ Е 
С Л У Ж Б А Н А С О Ј У З Н И О Т И З В Р Ш Е Н С О В Е Т З А 

М О Б И Л И З А Ц И С К И П О Д Г О Т О В К И 

1. Во Одлуката за основање Служба на Сојуз-
ниот извршен совет за мобилизациски подготовки 
(„Службен лист на СФРЈ", бр.' 60/71), во називот 
зборот: „мобилизациски" се заменува со зборот: 
„одбранбени". 

2 Во точка 1 ст, 1 и 2 зборовите: „мобилизацис-
ките подготовки" во различни пленувања се заме-
нуваат со зборовите: „одбранбените подготовки" во 
соодветно членување. 

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

Р. П. бр. 153 
23 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

392. 

Врз основа на член 8 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Во Деловникот на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 33/72 и 7/73) во член 
24 точка 7 се менува и гласи: 

„7) Комисија за одбранбени подготовки на со-
јузните органи;". 

2'. Член 31 се менува и гласи: 
„Комисијата за одбранбени подготовки на сојуз-

ните органи разгледува прашања во врска со изра-
ботка на воената организација на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации; со подго-
твување план на СОЈУЗНИОТ извршен совет за од-
брана за случај на непосредна воена опасност или 
војна и со одобрување 'на плановите за одбрана на 
сојузните органи и ,организации; со обезбедување 
на потребните материјални и финансиски средства 

"за извршување на планот за одбрана на сојузните 
'органи и организации, со усогласување на планови-
те за одбрана на сојузните органи и организации и 
на плановите на републичките и покраинските органи 
и организации; со утврдување на основите на подго-
товките на стопанството и на општествените служби за 
функционирање во војна и со преземања на мерки за 
усогласување на тие подготовки; со преземање и 
спроведување на организациони и други мерки на 
приправност за случај на непосредна воена опас-
ност, како и други прашања од надлежноста на 
Советот кои се однесуваат на одбранбените подго-
товки за случај на војна и на Советот му дава ми-
слење и предлози по тие прашања." 

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

Р. п. бр. 154 
23 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

393. 
,Врз основа на член 9 став 3 од Законот за пре-

минување на државната граница и за движење во 
граничниот појас („Службен лист на СФРЈ", бр. 
6/73), во согласност со сојузниот секретар за сообра-
ќа ј и врски, сојузниот ,секретар за внатрешни рабо-
ти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
З А П О Д Р А Ч Ј А Т А И О Б Ј Е К Т И Т Е Ш Т О Г И О П -
Ф А Ќ А А Т Г Р А Н И Ч Н И Т Е П Р Е М И Н И З А М Е Ѓ У Н А -
Р О Д Е Н С О О Б Р А Ќ А Ј И Г Р А Н И Ч Н И Т Е П Р Е М И Н И 

З А П О Г Р А Н И Ч Е Н С О О Б Р А Ќ А Ј 

Член 1 
Подрачјето на граничниот премин, во смисла на 

овој правилник, го опфаќа просторот одреден за 
контрола на преминувањето'на државната граница. 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин, 
во смисла на овој правилник, се зградите, простр-
риите и уредите што ги користат органите на упра-
вата и организациите на здружениот труд што вр-
шат работи на подрачјето на граничниот премин. 
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Член 2 -
Подрачјето на друмскиот граничен премин го 

опфаќа просторот од државната граница во длабо-
чина на територијата на Југославија на кој се нао-
ѓа дел на јавен пат и просторот обележен за запи-
рање и паркирање на возила, како и зградите, прос-
ториите и уредите што ги користат органите на уп-
равата и организациите на здружениот труд што 
вршат работи на подрачјето на тој граничен премин. 

На друмските гранични премини на кои просто-
рите за паркирање на возила, како и зградите, 
просториите и уредите што ги користат органите на 
управата и организациите на здружениот труд што 
вршат работи на подрачјето на граничниот премин, 
се наоѓаат на растојание помало од 100 m од др-
жавната граница, подрачјето на граничниот премин 
го опфаќа и јавниот пат во должина од 100 m од 
државната граница. 

Член 3 
Подрачјето на железничкиот граничен премин 

го опфаќа просторот на граничната железничка 
станица на кој се наоѓаат пероните и колосеците и 
се смета како таков премин за време на задржува-
њето на возовите во меѓународниот сообраќај и во 
пограничниот сообраќај 

Објектите што ги опфаќа железничкиот грани-
чен премин се просториите и уредите на перонот на 
граничната железничка станица што ги користат. 
органите на управата и организациите на здруже-
ниот труд што вршат работи на подрачјето на тој 
граничен премин. 

Член 4 
Подрачјето на граничниот премин на воздухо-

пловно пристаниште отворено за меѓународен сооб-
раќај опфаќа дел од воздухопловното пристаниште 
(полетно-слетни и други патеки, заштитен појас, 
пристанишна платформа) одреден за полетување и 
слетување на воздухоплови во меѓународниот ,сооб-
раќај. 

Подрачјето на граничниот премин од став 1 на 
овој член на воздухопловно пристаниште го утвр-
дуваат спогодбено органот на внатрешните рабови 
надлежен за контрола на преминувањето на држав-
ната граница, организацијата на здружениот труд 
за искористување на воздухопловното пристаниште, 
надлежната царинарница и Сојузната управа за ци-
вилна воздушна пловидба. 

Ако воздухопловот во меѓународниот сообраќај 
слета на воздухопловното пристаниште "кое не е отво-
рено за меѓународен сообраќај, делот од воздухоплов-
ното пристаниште каде што воздухопловот се задр-
жува и просториите во кои се врши контрола на 
преминувањето на државната граш!ца се смета ка-
ко подрачје на граничниот премин. 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин 
од стаб 1 на овој член се зградите, просториите и уре-
дите што ги користат органите на управата и орга-
низациите на здружениот труд што вршат работи на ' 
подрачјето на граничниот премин. 

Член 5 
Подрачјето на граничниот премин во лука од-

носно пристаниште кое е отворено за -меѓународен 
сообраќај опфаќа дел од луката односно приста-
ништето (брег, гат, вез, котвиште) за пристанување 
и задржување на пловилата во меѓународниот сооб-
раќај, 

Подрачјето на граничниот премин од став 1 на 
овој член за луката односно пристаништето го ут-
врдуваат спогодбено лучката односно пристанишна-
та капетанија, органот на внатрешните работи над-
лежен за контрола на преминувањето на државна-
та граница, надлежната царинарница и организаци-
јата на здружениот труд што ја искористува луката 
односно пристаништето. 

Ако пловилото во меѓународниот сообраќај 
пристане во лука односно пристаниште кое не е от-
ворено за меѓународниот сообраќај, делот на лу-

пата односно пристаништето каде што тоа пловило 
се задржува се смета како подрачје на граничниот 
премин. ' 

Објектите што ги опфаќа граничниот премин од 
став 1 на овој член се зградите, просториите и уре-
дите што ги користат органите на управата и орга-
низациите на здружениот труд што вршат работи 
на подрачјето на граничниот премин. 

Член 6 
Зимовниците на пловните реки се сметаат како 

подрачје на граничниот премин кога во нив се укот-
вени странски пловила, и тоа само во однос на-тие 
пловила и нивната посада. 

Член 7 
Подрачјето на граничниот премин мора да биде 

видно обележено. 
Обележувањето на подрачјето на граничниот 

премин се врши со поставување на подвижни или 
неподвижни огради односно пречки, или со поста-
вување ознаки со известување дека движењето е 
ограничено. 

Поставувањето на рекламни табли на подрачја-
та на граничниот премин може да се врши само во 
согласност со органот на' внатрешните работи над-
лежен за контрола на преминувањето на државната 
граница. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за под-
рачјата и објектите што ги опфаќаат граничните 
премини за меѓународен сообраќај и граничните 
премини за пограничен сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 26/66). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила Осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 

П. бр. 28-1-4/16 
22 мај 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни 
работи, 

Лука Бановиќ, с. р. 

394. 

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

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХЕМИСКИ АНА-
ЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ НА КАКАО-ПРАВ И 

ЧОКОЛАДА 

Член 1 
Хемиските анализи и суперанализи на мостри на 

какао-прав и чоколада опфаќаат: 
1) одредување на вода; 
2) одредување на пепел; 
3) одредување на сурови белтачини според 

Kjeldahl; 
4) одредување на целулоза според Kurѕсhnеr-

-Hanack; -
5) одредување на маст; 
6) одредување на сахароза; 
7) одредување на лактоза според Luff-Schoorl. 
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Член 2 
Хемиските анализи и суперанализи на мостри 

на какао-прав и чоколада, заради испитување на 
нивната здравствена исправност, се вршат според 
Хемиските методи за испитување на какао-прав и 
чоколада, што се отпечатени кон овој правилник и 
ее негов составен дел. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила по истекот на 

шест месеци од денот на објавувањето во „Службен 
лист на СФРЈ". 

6 бр. 826 
10 април 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална 

политика, 
Вуко Драгашевиќ, с. р. 

ХЕМИСКИ МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
НА КАКАО-ПРАВ И ЧОКОЛАДА 

1. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВОДАТА ; 

Водата се одредува: 
1) со сушење на температура од 100 до 102оС; 

' 2) со сушење во вакуум на температура од 70оС. 

ТЛ, Одредување на водата ео сушење на тем-
пература од 100 до 1 0 2 ^ 

П р и б,о р : 

1) чанчиња за мерење од стакло, никел или 
алуминиум со капаци, пречник околу 5 cm, а 
височина 2 cm; 

- 2) стаклени стапчиња за мешање на мострата 
со песок, кои се од таква големина што кап-
чињата да можат да се затворат. 

Р е а г е н с 

Кварцен песок (пречник на зрнцата до 0,5 mm). 
Пред употребата песокот се обработува со 10%-тна 
Н О , се измива со вода до неутрална реакција, се 
суши а потоа се жари 30 минути на температура од 
550 до 600оС. 1 

Така приготвениот песок се чува во добро зат-
ворени шишиња. 

П о с т а п к а 

Околу 20 g песок се сушат 4 часа на темпера-
тура од 100 до 102оС во чанче за мерење заедно со 
стаклено стапче. 

По сушењето чанчето се поклопува,, се лади 45 
минути во eксикатор и се мери точно на 0,2 mg. 

По тоа се додаваат околу 5 g иситнета мостра и 
се измерува со точност од ± 0,0001 g. Потоа мос-
трата со помош на стаклено стапче добро се про-
мешува со песокот, стапчето се остава во чанчето, 
капакот се симнува и чанчето" се суши во сушил-
ници 4 часа на температура од 100 до 102оС. 

Потоа чанчето се затвора, се лади во ексикатор 
45 минути и се мери. По тоа повторно без капак се 
суши 30 минути на температура од 100 до 102оС, се 
лади 45 минути и се мери. Сушењето трае до кон-
стантата тежина, т. е. додека разликите помеѓу ко-
личините на водата не бидат под 0,1%. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на ,водата во % (во проценти) се 

пресметува според образецот: 

100 (a-b) 
V = . 

е 

каде што е: 
а = тежина на чанчето со мострата пред суч 

шењето во g  
b = тежин,а на чанчето со мострата по суше-

њето во g 
с - измерена количина на мострата во g 
Резултатот се дава на два децимала. 
1.2. Одредување на в о д а т со сушење во вакуум 

на температура од 70оС 

Сушењето во вакуум се врши по постапката 
предвидена во точка 1.1 на овие хе д и ски методи, со 
таа разлика што чанчињата се сушат 4 часа на 
температура од 70оС, а под притисок од најмногу 
20 mm на живиниот столб. 

2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПЕПЕЛОТ 

Одредувањето на пепелот опфаќа: 
1) одредување на вкупниот пепел; 
2) одредување на пепелот растворлив во вода; 
3) одредување на пепелот нерастворлив во вода; 
4) одредување на пепелот нерастворлив во солна, 

киселина; 
5) одредување на алкалитетот на пепелот. 

2.1. Вкупен пепел 

П р и б о р : 
1) чанче за жарење од платина, кварц или 

порцелан; 
2) електрична муфолна печка за согорување со 

торморегулатор; 
3) тиквички според Erlenmeyer од 500 ml; 
4) стаклена инка, пречник 5 до 7 cm; 
5) филтер-хартија, која не содржи пепел, преч-

ник 9 cm. 

Р е а г е н с и : 
1) петрол-етер (Т. V. 40 до 60оС свежо дести-

лиран) ; 
2), 4 n-раствор на солна киселина; 
3) ОД п-раствор на сребрен нитрат. 

П о с т а п к а 
Се измеруваат околу 5 g (± 0,0001 g) фино исит-

нета мостра во чанче, кое претходно е изжарено и 
измерено, заедно со саатното стакло." 

Потоа мострата претпазливо се согорува во елек-
трична печка, со постепено зголемување на темпе-
ратурата од 550 до 6000С, при слабо струење на воз-
духот. Согорувањето е завршено кога ќе се појави 
неоргански остаток во вид на наполно бел прав — 
што нормално трае околу 3 часа. Ако по тоа пепелот 
не е бел, тогаш се изладува и се навлажува со не-
колку капки петрол-етер кој ќе се испари на топ-, 
лината на раката и пепелот се жари следните 30 
минути на температура од 550 до 600оС. 

Потоа чанчето се покрива со саатно стакло и се 
лади 30 минута во ексикатор над калциумов хло-
рид или над син силнкагел, па се мери. 

Разликата во тежината помеѓу последното ме-
рење и мерењето на празното чанче го дава вкуп-
ниот пепел во g. 

Резултатот се изразува во проценти на ориги-
нална материја или, по потреба, на сува материја 
без шеќер и маст, а се дава -на два децимала. 

П р е с м е т у в а њ е 
. Количината на пепелот во % на оригинална ма-

терија се пресметува'според образецот;. 
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Количината на пепелот во % на сува материја 
без -шеќер и маст се пресметува, пак, според обра-
зецот: 

каде што е: 
а - тежина на вкупниот пепел (последно мерење — 

тежинк на празното чанче за согорување) 
с ^ измерена количина на мострата во g 
хџ = количина на маста во анализираната мостра 

во % 
v - количина на водата во анализираната мостра 

во % 
б = количина на шеќерот во анализираната мостра. 

2.2. Пепел растворлив во вода 

Вкупниот пепел добиен по наведената по-
стапка, се развлечува со 10 ml врела дестилирана 
вода, па оваа суспензија се филтрира преку беспе-
пелна филтер-хартија ( 0 9 cm) во чанче кое прет-
ходно е изжареио и измерено заедно со саатното 
стакло. Чанчето за согорување и филтер-хартијата 
со нерастворливиот остаток се измиваат 3 до 4 пати 
со по 10 ml врела дестилирана вода, т е. додека не 
се добие околу 50 ml филтрат. Остатокот на сЈжлтер-
-хартијата служи, од една страна, за одредување на 
алкалитетот на пепелот нерастворлив во вода, а од 
друга страна, за одредување на пепелот нераствор-
лив во солна киселина. Филтратот се напарува на 
врела водена бања, се суши 30 минути на темпера-
тура од 100 до 102оС и се жари 30 минути во печка ' 
на температура од 550 до 600оС. 

Потоа чанчето се покрива со саатно стакло и се 
-лади 30 минути во ехсикатор, па се мери. 

Разликата во тежината помеѓу последното ме-
рење и мерењето на празното чанче го дава пепелот 
растворлив во вода во g. 

Резултатот се изразува во проценти на ориги-
нална мостра или на сува материја без маст и ше-
ќер, и тоа на два децимала. 

П р е с м е т у в а л е 
Исто како при одредувањето на вкупниот пепел. 

2.3 Пепел нерастворлив во вода 

^ Пепелот Нерастворлив во вода се добива од раз-
ликата на вкупниот пепел и пепелот растворлив во 
вода. 

2.4. Пепел нерастворлив во солна киселина 

Вкупниот пепел или пепелот нерастворлив во 
вода се разгмечува со 25 ml 4 n-солна киселина и се 
загрева 15 минути на врела водена бања, па суспен-
зијата се филтрира преку беспепелна филтер-хар-
тија ( 0 9 cm). 

Чанчето и филтер-хартијата добро се измиваат 
со врела дестилирана вода до негативната реакција 
на хлориди. 

' Нерастворливиот остаток се суши 30 минути на 
' температура од 100 до 102с'С, во чанче кое претходно 

е изжарено и измерено заедно со саатното стакло,' а 
потоа се согорува 30 минути на температура од 550 
до 600оС. 

Чанчето се поклопува, се лади во ексикатор 30 
минути, па се мери на аналитичка вага. 

Разликата во тежината помеѓу последното'ме-
рење и мерењето на празното чанче го дава пепелот 
нерастворлив во солна киселина. 

Резултатот исто така се дава на сува материја 
без маст и шеќер или на оригинална мостра, и тоа 
на два децимала. 

П р е с м е т у в а њ е 

Исто како при одредувањето на вкупниот пепел. 

2.5. Одредување на алкалитетот на пепел 

2.5.1. Алкалитет па вкупниот пепел 
Алкалитетот на вкупниот пепел. е број ml 1 

n-база еквивалентен на вкупната количина алкални 
материи во пепелот добиен од 100 g сува супстан-
ција без шеќер и маст. 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer од 300 ml; 
2) пипети од 20 и 10 ml; 
3) бирета од 50 ml. 

, Р е а г е н с и : 
1) 0,5 n-раствор на солна или сулфурна Kiice-

лина; 
2) 0.1 n-раствор на натриумова база; 
3) бромкрезол зелен — раствор на 0,75 индика-

тор во 100 ml 95 vo l% етанол; 
4) раствор на пуфер со рН-вредност од 4,5 до 

20-С. 

719 ml' раствор на натриумов цитрат \21,008 g 
монохидрат на лимонска киселина (Сб Не 67 . ЊО) 
се растворуваат во 200 ml n-раствор на NaOH и се^ 
дополнуваат до 1.000 ml свежо проваренг) дестили-
рана вода") + 281 ml ОД n-растзор на НС1. 

Заради конзервирање на растворот на пуферот 
се додаваат 10 mg Hg Ј2. 

П о с т а п к а 
Вкупниот пепел добиен по постапката наведена 

во точка 2 1 на овие хемиски методи квантитативно 
се пренесува со помош на врела дестилирана вода 
во Erlenmeyer-овата тиквичка од 300 ml. 

Чанчето од пепелот се измива најмалку 2 пати 
со по 10 ml врела дестилирана вода. Вкупната за-
фатнина на суспензијата на пепелот треба да изне-
сува 25 до 30 ml. На тоа се додаваат точно 20 ml 0,5 
n-раствор на солна или сулфурна киселина. Содр-
жината на тиквичката потоа се загрева 15 минути 
на врела водена бања, со мешање на суспензијата 
повеќе пати. Уште вруќа суспензијата се филтрира 
преку набрчкана филтер-хартија, филтерот се из-
мива со вруќа дестилирана вода до престанокот на 
киселата реакција. 

Потоа филтратот се изладува и — откако ќе му 
-се додадат 2 капки бромкрезол зелен индикатор — 
се ретитрТира со ОД n-раствор на NaOH до промената 
на бојата во зелено. За слепа проба се ^употребува 
раствор на пуфер со рН вредност 4,5, на кој исто 
така треба да се додадат 2 капки индикатор. 

Вкупниот алкалитет може да се пресмета од ал-
калитетрт на пепелот'растворлив во вода и алкални 
тетот на пепелот нерастворлив во- вода. 

2.5.2. Алкалитет на пепел растворлив во вода 

Алкалитетот на пепелот растворлив во вода е 
бројот ml 1 п-база еквивалентен на количината на , 
алкалците материи, кои се растворливи во вруќа де-
стилирана вода, а ќе се задржат во пепелот добиен 
од 100 g сува супстанција без шеќер и маст. 

За одредување на алкалитетот на овој пепел се 
користат реагенсите и приборот наведени во точка ' 
2.5.1 па овие хемиски методи. 

П о с т а п к а 
На филтратот (добиен според точка 2.2 на овие 

хемиски методиј се додаваат точно 10 ml 0,5 п-рас-
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твор на солна и сулфурна киселина. Содржината на 
тиквичката се -грее 10 минути на врела водена 
бања, потоа се изладува, се додаваат 2 капки бром-
крезол зелен индикатор и вишокот на киселината се 
титрира со ОД п- раствор на NaOH до промената на 
бојата во зелено. За слепа проба се користи раствор 
на пуфер со рН вредност 4,5. 

2.5.3. Алхалитет на пепел нерастворлив во вода 

Алкалитетот на пепелот нерастворлив во врда е 
бројот ml 1 n-база еквивалентен на количината на 
алкалните материи што се нерастворливи во вруќа 
дестилирана вода, а ќе се задржат во пепелот до-
биен од 100 g сува супстанција без шеќер и "'маст. 

За одредување на алкалитетот на овој пепел се 
користат'приборот и реагенсите наведени, во точка 
2.5 1 на овие хемиски методи. 

П о с т а п к а / 

Пепелот нерастворлив во вода (добиен според 
точка 2'2 на овие хемиски методи) заедно со филтер-
-хартијата се пренесува во Erlenmeyer-овата тик-
вичка од, 300 ml, се додаваат 20 ml вруќа дестили-
рана вода и точно 10 ml 0,5 n-раствор на солна или 
сулфурна киселина Содржината на тиквичката се 
загрева 15̂  минути на врела водена бања со мешање 
на повеќе пати. Вруќиот раствор се филтрира преку 
набрчкана филтер-хартија ( 0 12 cm) во Erlenmeyer-
-овата тиквичка од 300 -ml и филтер-хартијата за-
едно со остатокот се измива со вруќа дестилирана 
вода до престанокот на киселата реакција. 

Потоа филтратот се изладува и — откако ќе му 
се додадат 2 капки бромкрезол зелен индикатор — 
се титрира со 0,1 n-раствор на NaOH до промена 
на бојата во зелено. За слепа проба се користи ра-
створ на пуфер со рН вредност 4,5. 

2.5.4. П р е с м е т у в а њ е н а а л к а л и т е т о т 
н а п е п е л о т 

Алкалитетот на кој и да било пепел се пресме-
тува на 100 g сува материја без маст и шеќер спо--
ред образецот: 

каде што е: 
а ^ ml ОД n-раствор на NaOH потрошен за глав-

ната проба 
b = ml ОД п-раствор на NaOH потрошен за слеп-

,ата проба 
1X1"= количина на маст во анализираната мостра 

во % 
Ѕ =- количина на шеќер во анализираната мостра 

во % 
с = количина на мострата во g, употребена за ана-

лиза 

3. ОДРЕДУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА СУ-
РОВИ БЕЛТАЧИНИ СПОРЕД KJELDAHL 

Комбинираш микро-макро постапка 

П р и б о р : 
1) апарат за микродестилација според Раrnаѕ 

Wagner; 
2) тиквичка според Kjeldahl од 500 ml; 
3) одмерив тиквичка од 250 ml; 
4) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml; 
5) пипети од 5 и 10 ml 

Р е а г е н с и : 
1) концентрирана сулфурна киселина (d = l,81); 
2) смеса на сол на Na2S04 + С11ЅО4 (95 + 5); 
3) 30%-тен раствор на NaOH; 
4) 0,01 n NC1 
5) 0,01 n NaOH; ' 

6) индикатор според Tashiro: 40 ml 0,1%-тен 
етанолен раствор на - метилно црвенило 
-г 10 ml 0,1%-тен етанол ен раствор на мети-
ленско синило. 

П о с т а п к а 
Се измеруваат околу 2 g хомогена мостра 

(+- 0,0001 g), што одговара на околу 50 mg N и се 
пренесуваат во Kjeldahl-овата тиквичка од 500 ml 
(по потреба со помош на мазна сјајна хартија или 
станиол односно мало стаклено чанче) така што гр-
лото на тиквичката да остане чисто. 

Потоа во тиквичката се сипат '25 ml концентри-
рана сулфурна киселина, околу 10 g смеса на сол 
NasS04 -г Си Ѕ04 и две стаклени куглички. Тиквич-
ката во дигестор полека се загрева во коса полож-
ба, а грлото се покрива со мала инка. или со стак-
лена круша. Кога реакцијата во тиквичката ќе се 
смири, се грее посилно при почесто вртење на, тик-
вичката. Согорувањето е завршено кога ќе заостане 
бистра сино-зелена течност без неизгорени црни 
парченца супстанција. 

Кога содржината во тиквичката ќе се излади, 
претпазливо се разредува со дестилирана вода, се 
пренесува во одмерна тиквичка од 250 ml и се до-
полнува со дестилирана вода до ознаката. 

Се отпипетираат 10 ml од овој раствор преку 
инка во апарат за дестилација, Инката се измива 
три пати со 2 до 3 ml дестилирана вода, се додава 
една капка фенолфталеин и 10 ml4 30%-тен раствор 
на NaOH и се вклучува цевката за довод на водена 
пара. Истовремено Erlenmeyer-овата тиквичка од 
100 ml, со 20 ml 0,01 п НС1 и 0,5 ml на ТаѕМго-овиот 
индикатор, се поставува под ладилник така што вр-
вот на цевката да биде нурнат во киселината. Пр-
вите 4 до 5 минути дестилацијата се врши со нур-
ната цевка, потоа се спушта предложокот и 
дестилацијата продолжува уште 2 до 3 минути. Цев-
ката се измива со малку водач тиквичката се сим-
нува од стативот и веднаш се титрира со 0,01 п 
NaOH до промената на бојата (виолетово-зелено). 

По завршената дестилација греењето на водата 
се прекинува, па при ладењето на апаратурага по-
ради разликата на притисоците содржината на де-
стилационата тиквичка се испразнува во реципиент. 
Апаратурата низ инка се измива три пати со дести-
лирана вода, која исто така се вовлекува во реци-
пиентот, така што пак да е подготвена за следната 
анализа. 

Наполно иста постапка се врши за т. нар. „слепа 
проба", но без измерена количина на мострата. 

1 ml 0,01 n-киселина одговара на ОД mg азот. 

П р е с м е т у в а њ е 

каде што е: 
а = ml 0,01 п Ј^аОН кои се употребени за титрација 

на слепа проба 
b = ml 0,01 n NaOH кои се употребени за ретитра-

ција при пробата 
f -- фактор на употребениот 0,01 n NaOH 
с содржина на мострата во g во аликвотниот дел 

кој е земен во конечната постапка 
% на белтачини = % N ' 6,25 

4. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛУЛОЗА СПОРЕД 
KURSCHNER-HANACK 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml; 
2) воздушен ладилник; 
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3) чанче за филтрирање 1—G—3; 
4) шише - ' шмукалка од 500 ml. 

Р е а г е н с и : 
1) 80%-тна оцетна киселина; 
2) концентрирана азотна киселина; 
3) смеса на 80%-тна оцетна киселина и концен-

трирана азотна киселина во размер 10 : 1; 
4) етанол — 96%-тен; 
5) етер; 
6) амилен алкохол. 

П о с т а п к а 
Се измеруваат 1 до 1,5 g (± 0,0001) добро исит-

нета мостра и се ставаат во тиквичка од 100 ml, по-
тоа се додаваат 45 ml 80%-тна оцетна киселина и 
4,5 ml концентрирана азотна киселина, па сето тоа 
се' вари половина час покрај повратен воздушен ла-
дилник. При додавање на киселина може да дојде 
до создавање на пена, па во тој случај се додаваат 
неколку капки амилен алкохол. 

Ако честици на супстанција се нафатат за ѕи-
довите на тиквичката, тогаш содржината во тиквич-
ката за време на варењето по некој пат треба да се 
промеша. По варењето уште вруќо се филтрира низ 
исушено ,и измерено чанче за филтрирање 1—G—3 
при слаба евакуација. Талогот најпрво се избива со 
околу 10 ml Еруќа смеса на оцетна и азотна кисе-
лина (реагенс 3), потоа со вруќа вода и, најпосле, со 
етанол и етер. Се суши 30 минути во сушилница на 
температура од 100 до 110оС, се лади и брзо се мери. 
Резултатот се дава на два децимала. 

а - 100 
Количината на сурови влакна во % 

с 
каде што е: 
а = измерена количина на сурови влакна 
с = измерена количина на мостра земена за ана-

лиза 

5. ОДРЕДУВАЊЕ НА МАСТ 

Одредувањето на маст опфаќа: 
1) одредување на вкупната маст: 

2) одредување на млечната маст. 

5.1. Вкупна маст 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer од 300 ml со бру-

сено грло;' 
2) ладилник според Liebig со брусен продол-

жеток; ^ 
3) стаклена инка (пречник 10 cm); 
4) тулец за екстракција; 
'5) апарат за екстракција според Soxhlet од 

250 ml 

Р е а г е н с и : 

1) 4 n-раствор на солна киселина; 
2) петро л - етер, сушен и свежо дестилиран (точ-

ка на вриење под 60оС); 
3) ОД n-раствор на сребрен нитрат. 

П о с т а п к а 
Во Erlenmeyer-ова тиквичка од 300 ml се става 

мострата за анализа во следните количини: 
1) какао-маса 3 до 4 g; 
2) какао-прав 4 до 5 g;-
3) чоколада во прав 9 до 10 g; 
4) чоколада груба 4 до 5 g; 

5) чоколадагмлечна 9 до 10 g, со тоа што се до-
даваат 100 ml 4 n НС1 и неколку куглички за врие-
ње или малку морска пена. 

Тиквичката се спојува со повратен ладилник, 
полека се загрева до вриење и се остава полека да 
врие 15 минути. 

Потоа вруќата суспензија се филтрира низ вла-
жна безмасна набрчкана филтер-хартија. Тиквич-
ката и филтер-хартијата се измиваат неколку пати 
со вруќа дестилирана вода до негативна реакција на 
хлорид, а потоа со раствор на AgHOs. Филтер-хар-
тијата, заедно со кера отворениот остаток, се става 
во одма стен тулец за екстракција и се суши во су-
шилница на температура од 100 до 102оС во чаша од 
100 ml, и тоа најмногу" 6 часови. 

Тиквичката според Soxhlel се суши 1 час со не-
колку каменчиња за вриење на температура од 1-00 
до 102оС, потоа се лади 30 минути во ексикатор, па 
се мери на аналитичка вага: 

Исушениот тулец се става во екстракторот на 
апаратот според Soxhlet, тиквичката се спојува и се 
долеваат 40 до 50 ml петрол-етер за ,екстракција. 
Чанчето во кое се сушел тулецот за екстракција се 
измива неколку пати со петрол-етер и содржината 
се додава во екстракторот. За да се постигне нор-
мално празнење на апаратот според Soxhlet со оваа 
количина на растворувач, во екстракторот на апа-
ратот, под тулецот, мора да се стави слој стаклени 
куглички. Екстракцијата се "врши околу 40 часови, 
т. е мора да се изврши најмалку 30 празќења на 
екстракторот. Петрол-етерот потоа се испарува на 
водена бања,. а тиквичката се суши во сушилница 
на температура од 100 до 101оС или во вакуум на 
температура од 70оС во траење од еден час. На кра-
јот остатоците на парата на петрол-етерот се исте-
руваат со дување низ гумена цевка. Потоа тиквич-
ката се лади 30 минути во ексикатор и се мери на 
аналитичка вага. Сушењето се повторува уште 30 
минути на температура од 100 до 102оС, т. е. се до-
тогаш додека разликата помеѓу две сушења не биде 
помала од 0,05% од содржината на маста. 

Резултатот се дава на два децимала. 

t П р е с м е т у в а њ е 
а - 100 

Количината на маст во % = 
с 

каде што е: 
а = тежина на екстрахираната маст во g 
с = измерена количина на мострата во g 

5.2. Млечна маст 

Млечната маст се одредува со помош на: 
1) микро-број (Mb); 
2) вкупен полумикро-број (Ub); 
3) полумикро-број на остатокот (Во) 

На наведените три начини се пресметува про-
центот на млечната маст во смесата со други масти 
екстрахирани од која и да било мостра, или се до- ' 
кажува присуство на кокосова маст покрај млеч-
ната маст. 

5.2.1. Одредување на млечна маст со помош на 
микро-број (Mb) 

Бројот на маслената киселина (Mb) е број ml ОД 
n-натриумов хидроксид потребен за неутрализација 
на испарливите киселини содржани во 5 g маст кои 
се растворливи во сулфурна киселина заситена со 
калиумов сулфат и со каприлна киселина. 

П р и б о р : 
1) Тиквичка според Soxhlet од 100 ml NB 29/32; 
2) 2 пипети од по 1 ml со широк отвор; 
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3) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml; 
4) пипети од 5 ml и 1 ml; 
5) мензура со ознака од 12,5 ml; 
6) мензура со ознака од 11 ml; 
7) дестилационен уред за маслен број; 
8) воздушен ладилник Ј—NB—29; 
9) филтер-хартија 0 9 cm; 

10) инка 0 5 cm; 
11) бирета од 10 ml. 

Р е а г е н с и : 
1) 0,5 n-алкохолен раствор КОН 
2) глицерин (d = 1,23); 
3) заситен раствор на К2ЅО1; 
4) инфузориска земја; 
5) фенолфталеин-1% алкохолен раствор; 
-6) -О 03 п-раствор на NaOH; 
ЧУ Н2ЅО4 (1 : 3); 
8) стаклени куглички за вриење; 
9) кокосов сапун. 
Наведените реагенси се приготвуваат на след-

ниот начин, и тоа: 
-1) 0,3 n-алкохолен раствор на КОН: се помешу-

ваат 40 ml"КОН (специфична,тежина 1,5 т. е. 49%) 
со 40 ml вода и се дополнуваат до 1.000 ml со 9б^/о-
-тен етанол. Концентрацијата на алкохол во гото-
виот реагенс не смее да биде поголема од 90 vol%. 

5 ml така приготвен реагенс мора да троши 25 
до 27 ml ОД n-раствор на НС1 со фенолфталбин како 
индикатор; 

2) глицерин: специфична тежина 1,23 (околу 
88%); 

3) заситен раствор на К2ЅО4: заситен воден рас-
твор на 20оС. Специфична тежина 1,08 (околу 10%); 

.4) фенолфталеин: се измерува 1 g фенолфтале-
ин и се дополнува на 100 ml со 95%-тен етанол; 

5) 0,01 n-раствор на NaOH: титарот на раство-
рот се одредува секој ден со фенолфталеин како 
индикатор; 

6) ЊЅОА. (1 - 3) 1 зафатнински дел на сулфурна 
киселина и 3 зафатнински делови на вода; 

7) кокосов сапун: се сапонифицираат 50 g чиста 
кокосова маст (рафиниран, но не и хидрирана) со 
точка на топење 24 до 260С со 50 g глицерин, 15 g 
КОН и 20 ml вода на отворен племеник во тиквич-
ка. По ладење на температура под 100оС се допол-
нува со вода на 500 ml. 

П о с т а п к а 
На испитувањето на маслениот број (Mb) му 

претходи екстракција на вкупната маст во мострата 
(Um) според напред опишаната метода за вкупната 
маст (при обработка на мострата со солна киселина 
за бонбонски и чоколадни производи). Потребно е 
да се екстрахира малку повеќе маст — околу 2 g 
(поради паралелните одредувања), па при мерењето 
на мострата тоа мора да се предвиди. 

Постапката опфаќа: 
1) осапунување: се измеруваат 500 до 520 мг маст 

и ее ставаат во една тиквичка од 100 ml. На истиот 
начин се приготвува и слепа проба со 500 mg какао-
-путер, Најдобро е претходно маста да се растопи и 
со помош на тесна пипета да се пренесе во тиквичка 
(околу 20 капки).Потоа се додаваат неколку куглич-
ки за вриење и 5 ml алкохолен раствор на КОН. 
Тиквичката се спојува со повратниот воздушен ла-
дилник и се извршува осапунување на вруќа водена 
бања. Кога растворот ќе се избиетри, се вари след-
ните 3 до 5 минути. Потоа со помош на пипета со 
широко грло се додава 1 ml глицерин и варењето 
продолжува во отворена тиквичка на водена бања 
се додека алкохолот главно не испари, што се за-
бележува по посилното пенење на содржината во 
тиквичката. 

Заради отстранување на преостанатите количи-
ни алкохол, тиквичката се Става во термостат и 1 
час се суши во налегната положба на температура 
од 100оС; 

2) разорување на сапун: тиквичката се вади од 
термостатот и веднаш со пипета се додаваат 15 ml 
заситен раствор на калиумов.сулфат, потоа се за-
чепува со брусена тапа и силно се матка додека са-
пунот не почне еднолично да се издвојува. Некои 
масти даваат прилично жилави сапуни кои мошне 
тешко се разлагаат во раствор на кализпмов сулфат. 

Во такви случаи е пожелно кратко време тик-
вичката да се загрее во термостат. Тиквичката се^ 
лади на собна температура додека не се создаде една 
хомогена желатинозна маса и на крајот тиквичката" 
се става 10 минути во водена бања на температура 
од точно 20DC. 

По тоа со маткање се додаваат 0.5 ml сулфурна 
киселина (при што се издвојуваат грутчиња сапун), 
1 ml раствор на кокосов сапун, на врвот од нож ин-
фузориска земја, и тиквичката повторно се става на 
водена ^бања на која се држи околу 5 минути на 
температура од 20оС. Конечно содржината 'на тик-
вичката неколку пати силно се проматкува и се 
филтрира преку сува набрчкана филтер-хартија 
( 0 10 cm) во цевче според Beckel додека филтратот 
не ја досегне ознаката 12,5 ml. 

Понекогаш е потребно остатокот на филтер-
-хартијата малку да се притисне за да се добие до-
волна количина филтрат;. 

3) дестилација: филтратот се пренесува во тик-
вичка од 100 ml и цевчето според Beckel се измива 

- со 5 ml свежо проварена дестилирана вода. Се до-
д а в а а т неколку куглички за вриење и тиквичката 
се спојува со полумикро-дестилЅдионатз апаратура, 

,па 11 ml се предестелираат во мензура според Be-
ckel. Како грејач служи маслена бања чија темпе-
ратура е 1750С И во која нивото на маслото за 1 cm 
е повисоко од нивото на течноста во тиквичката. Спо-
ред Grossfeld, обликот на дестилациониот уред нема 
влијание врз резултатот. 

За да не заостане многу течност во ладилникот 
подобро е неговите димензии да бидат што помали. 
Должината на плаштот за ладење е околу 18 cm; 

4) титрација: дестилатот се пренесува во Erlen-
meyer-овата тиквичка со широко грло од 100 ml, се 
додаваат 1 до 2 капки фенолфталеин и се титрираат 
со ОД n NaOH до јасно црвена боја. Предложокот 
се измива три пати со претитрираниот дестилат, при 
што тој ја губи бојата. На крајот мошне претпазли-
во се титрира до слабо розова боја, која заостанува 
30 секунди. 

П р е с м е т у в а њ е 
Полумикро-број на маслена киселина се прес-

метува според образецот: 

( а -b ) - 1,4 - 500 
Mb = . 

с 

каде што е: , 
Mb = полумик ро-број на маслена киселина 
а = потрошок на 0,01 n NaOH за титрација 
b - потрошс-к на 0,01 n NaOH за слепа проба 
с = измерена маст во mg 

% Mm во вкупната маст на ^острата 
= 5,09 - Mb 

% П т во сува супстанција на мострата 

Um - % Pm 
в во вкупната маст 

100 
каде што е: 
Mm = млечна маст 
Um = % на вкупната маст во сувата супстанција 

на мострата 

Пример 
а = 3,3 ml 
b = 0,9 ml 
с = 0,500 g 
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(3.3—0,9) - 1,4 . 500 
Mb = = 3,36 

500 

Um = 32,59 d % Mm во вкупната маст на мострата = 
= 5,09 - 3,36 = 17,1034 

% Mm во сувата супстанција на мострата -

, 32.59 - 17,1024 
' = 5,57% 

100 

З а б е л е ш к а 

Слепа проба се врши на наполно ист начин како 
и главна проба. 

5.2.3. Одредување на млечна маст со помош па 
полумикро-број (Ub) 

Вкупниот број на нижи масни киселини го по-
кажува бројот на 0,1 n NaOH што се трошат за неу-
трализација на нижите масни киселини добиени од 
5 g маст по одвејувањето од вишите масни киселини 
преку мошне разреден раствор на магнезиум'сул-
фат, 

Р е а г е н с и ' 

1) 0,5 n-раствор на КОН; 
2) глицерин - d = 1,23 (83 теж. %); 
3) раствор на MgSOr, 
4) алкохолен раствор на фенолфталеин; 
5) 0,01 n NaOH; 
6) НзР04 - d = 1,146 (25 теж.%) 

П о с т а п к а 
Постапката опфаќа: 
1) осапунување: се измеруваат 500 до 550 mg од 

мострата на маста за анализа и се ставаат во тик-
вичка од 100 ml. На истиот начин се приготвува и 
слепа проба со 2 до 3 капки какао-гхутер, Мерењето 
најдобро се врши така што течна маст со пипета се 7 
докапува во тиквичка. Се додаваат неколку куглич-
ки за вриење, 5 ml калиумов хидроксид и тиквич-
ката се спојува со повратниот воздушен ладилник. 

Содржината се осапунува на врела водена бања, 
а растворот се вари најмногу уште 5 минути по би-
стрењето. Тогаш се додава 1 ml глицерин со помош 
на пиџета со широк испуст (одбиен врв) и понатаму 
се вари на водена бања без ладилник се додека ал-
кохолот главно не испари, што- се забележува по 
посилната пена. 

Заради отстранување и на последните траги на 
алкохол, тиквичката сб суши Is час во термостат на 
температура од 100оС; 

2) разорување на сапун: тиквичката' се вади од 
термостат и се додава на топлиот сапун, со маткање 
50 ml преварена дестилирана вода. 

Потоа при постојано маткање се додаваат 25 ml 
раствор на MgS04 и зачепената тиквичка се остава 
да стои 13 часови (преку ноќ) на собна температура. 
По тоа се профилтрира преку набрчкана филтер-
-хартија ( 0 15 cm) во одмерен цилиндар. Ако е по-" 
требно, талогот малку се притиснува за да се доби-
јат 50 ml фил трат; 

3) дестилација: точно 50 ml фил трат се пренесу-
ваат во една друга тиквичка (или Erlenmeyer) од 
100 ml, се додаваат неколку куглички за вриеле 
(околу 0,1 g), како и 1 ml фосфорна киселина. На 
крајот се дестилира на полумикро-дестилациона 
апаратура точно 40 ml во одмерен цилиндар од 50 ml. 
Како грејач служи маслена бања чија температура е 
1750С и во која нивото на маслото за 1 cm "е пови-
соко од нивото на течноста во тиквичката;. 

4) титрација: дестилатот се пренесува во Erlen-
meyer-овата тиквичка од 100 ml. Ладилникот се из-

мива со 10 ml алкохолен раствор на фенолфталеин. 
Содржината на Erlenmeyer-овата тиквичка претпа-
зливо се проматкува и се титрира со 0,01 n NaOH до 
јасно црвена боја. Пред завршетокот на филтраци-
јата се додаваат уште две капки база со силно ме-
шање Тогаш одмерниот цилиндар се измива со сла-
бо претитриран раствор и од ТОЈ момент веќе се 
1уби јасно изразената боја. Повторно се титрира до 
розова боја, која не се губи барем 30 секунди. 

П р е с м е т у в а њ е 

Вкупниот полумикро-број (Ub) се пресметува 
според образецот: 

(а - b) - 1,52 -500 
Ub = 

с 
каде што е: 
а = потрошени ml 0,01 n NaOH за титрација 
b = потрошени ml 0,01 п ГЈаОН за слепа проба 
с = измерена маст во mg 

5.2.2. Одредување на млечна маст со помош на 
полумикро-броЈ на остатокот (Во) 

,Бројот на остатокот е разликата помеѓу вкуп-
ниот број на нижите масни киселини и бројот на 
маслената киселина: 

Во = Ub — Mb 

Со помош на нивните односи може да се дока-
же присуството на кокосова маст. 

П р и м е р 
о/о Mm = 5,09 - Mb - 0,12 ' Во во вкупната маст 
% на кокосова маст = 2,76 - Во - 2,07 - Mb во 
вкупната маст Во ; Mb = 1,2 или поголемо — по-
кажува присуство на кокосова маст 

6. ОДРЕДУВАЊЕ НА САХАРОЗА 

Сахарозата се одредува: 
1) со методата на еднократната поларизација 

(за производи што содржат само сахароза); 

2) со методата на двојна поларизација. -

6.1. Метода на еднократна поларизација 

П р и б о р ' : 
11) тиквичка според Erlenmeyer од 250 ml ; 
2) тиквички одмерни од 1000 и 100 ml; 
3) пипета градуирана од 5 ml ; 
4) пипети од 100 и 50 ml ; 
5) полариметар. 

Р е а г е н с и: 
1) Са Сол р. а. 
2) базичен оловен ацетат 40%-тен раствор \2 Pb 

(СгЊОг) - (Pb (ОН)2Ј. Во окблу 7000 ml вруќа 
дестилирана вода се растворуваат 230 g оловен аце-
тат fPb (С2ЊО2Ј2 ' ЗНгОЈ. На вруќиот раствор сох 
постојано мешање се додаваат 120 g оловен оксид 
(PbO). Кога ќе се додаде толкава количина оловен 
оксид што повеќе да не може да се растворува, та-
логот се филтрира во одмерна тиквичка од 1 1 и се 
измива со вруќа дестилирана вода, филтратот се 
изладува и се дополнува до ознаката 

3) ладен заситен, околу 8%-тен раствор на ди-
натриумов фосфат (НагНРО! - 12 ЊО); 

4) свежо изжарен калциумовоксид (СаО); 
5) 1%-тен алкохолен раствор на фенолфталеин; 
6) 10%-тен раствор на сулфурна киселина/ 
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П о с т а п к а 
Постапката опфаќа: 
1) приготвување на мострата за анализа: се из-

меруваат 10 g фино иеитнета чоколада и се ставаат 
во Erlenmeyer-ова тиквичка од 250 ml, се додаваат 
0,5 g.CaCCto и точно 100 ml вода. 

Тиквичката потоа се измерува и се загрева на 
водена бања на температура од 50 до 60оС при по-
времено мешање додека мострата наполно не се 
раствори (хомогена суспензија). Тиквичката потоа 
се изладува, повторно се мери и се дополнува со 
вода до првобитната тежина, па полека и со мат-
кање се додаваат 2 ml 40%-тен раствор на базен 
оловен ацетат, се филтрираат преку инка со на-
брчкана филтер-хартија која е покриена со саатно 
стакло; 

2) одредување на аголот на свртувањето: пред 
одредувањето на аголот на свртувањето се одре-
дува нулевата точка на полариметарот. Полариза-
ционата цевка, за таа цел, се наполнува со дести-
лирана вода чија температура е 20оС и се вршат 
барем б прочитувања, па се зема средната вредност 
на тие прочитувања како нулева точка на полари-
метарот, 

Во одмерна тиквичка од 100 ml се ставаат 50 
ml филтрат и 0,6 g калциумов оксид (СаО) и се 
загреваат 1 час на водена бања на температура од 
70оС. Растворот се изладува, се додава 1 капка фе-
нолфталеин и претпазливо се неутрализира со по-
мош на 10%-тна сулфурна киселина. Потоа се до-
даваат 3 ml динатриумов фосфат, добро се промат-
куваат и се филтрираат. Филтратот- се поларизира 
во цевка од 2 dm на температура од 20оС. 

П р е с м е т у в а њ е 
Пресметувањето се однесува на полариметар со 

кружна скала. 
15 -1240 - d 

Количината на сахароза во % Ѕ - -
1—(О,009193 -d) 

каде што е d = прочитаниот агол на свртувањето. 

6.2. Метода на двојна поларизација 

П р и б о р : 
1) одмерил тиквички од 1.000, 250, 100 и 50 ml ; 
2) пипети градуирани од 10, 5 и 1 ml ; 
3) тиквичка според Erlenmeyer од 300 ml; 
4;) чаша од 100 ml; 
5) мензура; 
6) термометар; 
7) полариметар. 

Р е а г е н с и : 
1) базен оловен ацетат 40%-тен раствор (се при-

готвува како при одредување на сахарозата во точ-
ка 6.1 на овие хемиски методи); 

2) мразна оцетна киселина; 
3) 6,3 д — раствор на солна киселина: се раз-

редуваат со дестилирана вода 630 ml концентрира-
на НС1 (d = 1,16 до 1,18) на 1000 ml во одмерна 
тиквичка. 

Заради одредување на титарот на тој раствор 
се отпипетираат 5 ml и се разредуваат со дестили-
рана вода на 100 mЃ Од тој раствор - за титрација 
се отпипетираат 10 ml и се титрираат со ОД n NaOH 
при фенблфталеин. 

Ако титарот е течен, потрошокот на ОД е NaOH 
ќе биде 31,5 ml. Ако потрошокот е поголем или по-
мал од 31,5 ml, титарот на киселината се коригира 
со додаток на дестилирана вода или со солна ки-
селина. 

И з в о р н а с в е т л-и н а 
Подолунаведениот опис се однесува на Ш-лам-

ба. Ако се користи само живина ламба, добиените 
вредности се пресметуваат со помош на факторот 
0,8482 на Na-D линија. 

П о с т а п к а 
Постапката опфаќа: 
1) приготвување на мострата за анализа: се из-

меруваат 25 g иситнета мостра (чоколада) во чаша 
од 100 ml и се загреваат додека не се претворат во 
течност, поToa се додаваат 40 ml дестилирана вода 
загреана на 80оС, се промешуваат и добиената ка-
ша квантитативно се пренесува со помош на 100 ml 
топла дестилирана вода во одмерна тиквичка од 
250 ml. Содржината на тиквичката се изладува на 
собна температура и заради бистрење се додаваат 
3,75 ml базен оловен ацетат. Ако во мострата има пове-
ќе од 20% немасни какао-делови за бистрење е потреб-
но да се додадат 5 ml базен оловен ацетат. Тиквич-
ката ,потоа се дополнува со дестилирана вода до 
ознаката, добро се промешува и се филтрира пре-
ку набрчкана филтер-хартија во сува тиквичка 
според Erlenmeyer, со тоа што првите 20 ml треба 
да се отстранат. Се отпипетираат 50 ml филтрат во 
сува тиквичка според Erlenmeyer со брусен чеп, се 
додаваат 0,2 ml оцетна киселина и добро се проме-
шуваат; 

2) одредување на аголот на свртувањето пред 
инверзијата: претходно се одредува нулевата точ-
ка на полариметарот како што е наведено при од-
редувањето на сахарозата во точка 6.1 на овие 
хемиски методи, па цевката на полариметарот не-
колку пати се измива со раствор за анализа. При 
мерењето на аголот на- свртувањето е потребно да 
се извршат најмалку 6 прочитувања како и при 
одредувањето на нулевата точка. Потоа се пресме-
тува -средната вредност и се коригира со нулевата 
вредност. Така добиената вредност мора да се по-
множи со факторот 1,004, заради разредување на 
настанатиот додаток од 0,2, ml оцетна киселина; 

3) одредување на аголот на свртувањето по 
инверзијата: се отпипетираат точно 40 ml чист 
филтрат добиен под 1) во одмерна тиквичка од 50 
ml и се додаваат 5 ml 0,3 n-раствор на солна кисе-
лина. 

Одморната тиквичка со термометар се нурнува 
во водена бања чија температура е 620С. Содржи-
ната на тиквичката, при лесно мешање, во траење 
од две минути мора да се загрее на 60оС, и на таа 
температура да се држи 10 минути. По тоа тиквич-
ката се изладува под млаз вода на температура од 
20оС, термометарот се исплакнува, се дополнува со 
дестилирана - вода до ознаката и се полариметрира 
по стоење во траење од 1 час. 

Како и порано, се вршат најмалку 6 прочиту-
вања, добиената средна вредност се коригира со 
вулевата вредност и се множи со факторот на раз-
редувањето 1,25. 

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

100 ' d 
инверзијата D = 

1 - с 
каде што е: 
d = прочитана вредност на полариметарот, кори-

гирана со нулевата вредност и со факторот на 
разредувањето 

1 = должина на цевката на полариметарот во dm 
с - концентрација на растворот (10 g на 100 ml) 
Специфично свртување на растворот по инверзија-

100 - d 
та I = 

1 ' с 
каде што е: 
d = прочитана вредност на полариметарот, кори-

гирана со нулевата вредност и со факторот на 
разредувањето 1,25 

1 = должина на цевката на полариметарот во dm' 
с = концентрација на растворот (10 g на 100 ml) 

D — I 
Содржината на сахароза (^коригирана)' Ѕ e  

0,8811! 
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каде што е: 
D = ,специфично свртување на растворот пред ин-

верзија 
I ^ специфично свртување на инвертираниот ра-

створ 0,8811 = фактор на пресметувањето за 
сахароза (фактор на конверзија) 

Проценката содржина на сахароза (Ѕ) се кори-
гира уште и со зафатнината (V) што се однесува на 
нерастворливост материјал во 10%-тен раствор (за-
губи при бистрењето со оловен ацетат и други не-
растворливи материјали). 

1.000 - (1,02 - х + 0,8 у) 
Y = 

100 
каде што е: 
V -= фактор на корекцијата за зафатнината 
х = содржина на маста во анализираната мостра 

' во % 
у = содржина на немасни какао-делови и белта-

чини на млеко во анализираната мостра 
Вредноста „х" се одредува аналитички, додека 

вредноста „у" се пресметува. Збирот влага 4- ма-
ста + некоригираната содржина на шеќер (сахаро-
за + лактоза) се одзема од 102, ако содржината на 
шеќерот не изнесува, повеќе од 40%. За содржина-
та на шеќерот кој е околу 50% и повеќе, потребно 
е горниот збир да се одземе од 102,5. 

Во повеќе случаи факторот на корекцијата (V) 
се движи околу 0,95. 

7. ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛАКТОЗА СПОРЕД 
LUFF-SCHOORL 

П р и б о р : 
1) одмерна тиквичка од 200 ml; 
2) тиквичка според Erlenmeyer со брусено грло 

од 300 ml; 
3) воздушен ладилник со брусен продолжеток; 
4) пипети од 50, 25 и 2 ml; 
5) пипета градуирана од 5 ml; 
6) чаша од 100 ml; 
7) мензура. 

Р е а г е н с и : 
1) раствор на калиумов оксалат (КгС-204 ' 10 ЊО). 

Се раствораат 10 g во 100 ml дестилирана 
"Бода; 

2) раствор на динатриумов фосфат (Na2HP04 ' 
- 12 ЊО). 
Се растворуваат 10 g во 100 ml дестилирана -
вода; 

3) дијатомејска земја: 
4) Luff-ов реагенс; 
5) калиумов јодид (КЈ); 
6) 25%-тен раствор на сулфурна киселина; 
7) ОД n-раствор на натриумов тиосулфат; 
8) 1%-тен раствор на скроб. 

Содржина и испитување на Luff-oe реагенс 
Luff-овиот реагенс содржи: 
1) раствор на бакарен сулфат (CuS04 X 5 ЊО). 

Се растворуваат 25 g во 100 ml дестилирана вода; 
2) раствор на кристален HaTpnvMOB карбонат 

(ШРСОЧ - 10 ЊО). Се растворуваат 263 g во 250 ml 
дестилирана вода; 

3) раствор на кристален натриумов карбонат 
(Na2COs - 30 ЊО) Се растворуваат 125 g во НО ml 
вруќа дестилирана вода; 

4) раствор на лимонска киселина (С^НвО? - НзО). 
Се растворуваат 50 g во 50 ml дестилирана вода. 

Растворот на лимонската киселина претпазливо 
се влева во изладен раствор на кристален натриум 
мов карбонат под 3) и се меша додека не престане 
да се развива јагленов диоксид, Потоа оваа смеса, 
се влева во изладениот раствор под 2) а на овој му 
се додава раствор на бакарен сулфат. Така при-
готвениот реагенс има рН околу 9,9. 

Реагенсот мора да биде ОД п со оглед на бака-
рот Во 25 ml реагенс се додаваат 3 g КЈ и 25 ml 
25%-тна ЊЅ04, Се титрираат со ОД n-раствор на 
натриумов тиосулфат при скроб како индикатор. 

Реагенсот мора да биде 1,9 п со оглед на содата 
и бикарбонатот. На 1 ml реагенс во Erlenmeyer-ова 
тиквичка се додаваат 9 ml дестилирана вода и 25, 
ml ОД n НС1 и се греат 1 час на врела водена бања. 
По ладењето се дополнува со дестилирана вода на 
почетната зафатнина и се титрира со ОД п-раствор 
на натриумов хидроксид при фенолфталеин како 
индикатор. Потрошокот на ОД п база треба да биде 
6 ml. 

Со оглед на самата сода реагенсот мора да би-
де 1,2 до 1,5 п. Се титрира при маткање 1 ml реа-
генс со ОД п солна киселина при фенолфталеин 
како индикатор. Потрошената количина на ОД n НС1 
треба да изнесува 6 до 7,5 ml. 

П о с т а п к а 
Се отпипетираат 50 ml бистар 10%-тен раствор 

за анализа (ист раствор што се користи за полари-
метриско одредување), во одмерна тиквичка од 200 
ml и се додаваат со мешање 2 ml калиумов окса-
лат, се оставаат да стојат 1 минута, а потоа се до-
даваат 2 ml динатриумов фосфат. Се дополнуваат 
со дестилирана вода до ознаката, се промешуваат, 
се сипат во една чаша, се додава на врвот од нож 
дијатомејска земја, се промешуваат и се филтри-
раат преку на брчкана филтер-хартија, Првиот дел 
на филтратот повторно се филтрира преку истиот 
филтер. 

Во Erlenmeyer-ова тиквичка од 300 ml се отпи-
летираат 25 ml Luff-ов реагенс и 25 ml профилтри-
ран раствор на шеќер, се додаваат неколку камен-
чиња за вриење и тиквичката се спојува со повра-
тен ладилник. Тиквичката се загрева на азбестна 
мрежичка која има отвор во големина на дното на 

- тиквичката и тоа така што содржината да проврие 
во рок од 2 минути, а потоа се вари уште 10 ми-
нути. По потреба, може да се земе и помала коли-
чина на шеќерен раствор, но вкупната зафатнина 
мора да биде 50 ml, што се принудува со додаток 
на дестилирана вода. Содржината на тиквичката 
потоа се изладува на 20оС, се додаваат 3 g 'КЈ ра-
створен во малку дестилирана вода и 25 ml сул-
фурна киселина во мали КОЛИЧИНИ и со мешање 
(силно пенење), но сепак што е можно побрзо. 
Ослободениот јод веднаш се титрира со тиосулфат 
при скроб како индикатор. 

Слепа проба се врши на истиот начин, само 
што наместо шеќерен раствор се додава соодветна 
количина дестилирана вода. 

Од потрошените ml тиосулфат за слепа проба 
се одземаат ml тиосулфат што се потрошени за 
главната проба и разликата се множи со факторот 
на тиосулфатот. Со помош на табелата на Luff-Sc-
hoorl се прочитува соодветната количина на анхид-
ридот на лактоза, 

П р е с м е т у в а њ е 

каде што е: 
L = % на аихидридот на лактоза (некоригирано) 
m = mg на анхидридот на лактоза (од табелата) 
п = ml употребен 2„5(!/о-тен шеќерен раствор 
Гј2 =ѕ= % на аихидридот на лактоза 
г 0,25 = фактор на корекцијата поради присус-

тво на сахароза и редуцираните какао-делови 
V - 0 95 = фактор на корекцијата поради зафат-

нината на талогот 
Резултатот се дава во проценти на анхидридот 

на лактозата (по потреба се врши пресметување на 
сува супстанција). 
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Лактоза 

Табела Luff-Schoorl 

ОД n N a ^ O s Лактоза Разлика Лактоза Разлика 
ml анхидрид 

mg 
хидрат mg 

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

10 37,0 3,8 39,0 4,0 
11 40,8 3,8 43,0 "" 4,0 
12 44,ft 3,8 47,0 4,0 
13 48,4 3,8 51,0 4,0 
14 52,2 3,8 55,0 4,0 
15 56,0 3,9 59,0 . 4Д 
16 , 59,9 3,9 63,0 4Д 
17 63,8 3,9 67,2 4Д 
18 76,7 4,0 71,3 4,2 
19 71,7 4,0 75,5 ^ 4,2 
20 75,7 4 Д 79,7 4,3 
21 79,8 4,1 84,0 4,3 
22 83,9 4,1 88,3 4,3 
23 88,0 A i 92,6 

„Реден Тарифен Наименување Количина 
број број на односно 

Царинската вредност 
тарифа 

1 3 4 

30 22.08/1 Етил-алкохол, 8.000 тона". 
неденатуриран 

„Реден Тарифен Наименување Количина 
број ^ број на односно 

Царинската вредност 
тарифа 

1 2 3 4 
9 07.01/16 ' Компири, други 3.000 тона". 

2. Во точка 5 зборовите: „7 и 8" се заменуваат 
со зборовите: „7, 8 pi 9", 

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

П. бр. 12011. 
22 мај 1973 година 

Белград 

Заменик-сојузен секретар 
за надворешна трговија, 
Димитар Бојковски, с. р. 

395. 

Врз основа на точка Д од Одлуката за одреду-
вање на стоките за icon стоковните контингенти и 
девизните контингенти ги утврдува Сојузниот се-
кретаријат за надворешна трговија („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 14/72), на предлог од Сојузниот секре-
таријат за пазарот и цените, - а по претходно при-
бавено^ мислење од Стопанската комора на Југо-
славија, сојузниот секретар за надворешна тргови-
ја издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИН-
ГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА 

УВОЗ НА СТОКИ ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти и на девизните контингенти за увоз на 
стоки во 1973 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
13/73, 21/73 и 27/73) во точка 2 ,под 1 Репродукциони 

'материјали, по редн,иот број 29 се додава нов реден 
број 30, кој гласи: 

Во точка 2 под 2 Стоки за широка потрошувач-
ка, по редниот број 8 се додава нов реден број 9, кој 
гласи: 

396. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и 
член 29 став 1 од Законот за југословенските стан-
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА КЕРАМИЧКИТЕ КАНАЛИЗАЦИОНИ 
ЦЕВКИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Керамички канализациони цевки, 
приклучоци, коруби и плочи: 

— Услови на квалитетот — — JUS B.D1.210 
— Прави цевки. Д и м е н з и и — JUS B.D1.220 
— Прости лакови. Димензии — JUS В DL225 
— Етажни лакови. Димензии - JUS B.D1.226 
— Редукции. Димензии — — JUS В.D 1.230 
— Прави чатали, Димензии — — JUS B.D1.240 
— Коси чатали. Димензии — — JUS B.D1.245 
— Коруби. Димензии - ' - - JUS B.D1.250 
— МетодР! на испитување — — JUS B.D8.400 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југо-
словенскиот завод за стандардрхзација, кое е соста-
вен дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
август 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Керамички канализациони цевки, фазонски 
парчиња, плочи и клинкер-тули: 

— Услови на квалитетот — -
— Прави цевки — — — — — 
— Прости лакови — — —' — 
— Етажни ,лакови — — — — 
— Редукции - - - . - — 
— Прави чатали, еднокраки и 

двокраки — — — — — — — 
— Коси чатали, еднокраки и дво-

— Коруби — — — — — —-
— Методи на испитувањето — -

JUS B.D1.210 
JUS B.D1.220 
JUS B.D1.225 
JUS В .D 1.228 
JUS B.D1.230 

JUS B.D1.240 

JUS B.D1.245 
JUS B.D1.250 
JUS B.D8.400 
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донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за керамички канализациони цевки, фазонски 
Дарчиња, плочи и клинкер-тули („Службен лист на 
,ФНРЈ", бр. 27/60). 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 јули 1973 го-
дина, 

Bp. 17-1646/1 , 
2 април 1973 тодина 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

- Керамички умивалници. Облик 
и димензии - — - - - - - . JUS U.N5.110 

- Керамички клозетски школки 
со плитко дно - — — - "— — JUS U.K5.120 
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди од, областа на зградарството („Службен лист на 
ФНРЈ“, бр. 48/6^), 

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова 
решение престануваат да важат на 31 јули 1973 го-
дина 

4 Бр. 17-1847/1 
2 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 397. 

Врз основа па член 4 став 1, член 25 став 4 и 
Член 29 став 1 од Законот за југословенските с т а н -
дарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), 
директорот' на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски' 
стандарди: 

Градежни префабрикувани елементи: 
- - Армирано бетонски ПРОЗорци JUS U.N1.250 
— Блокови од пепел на термое-

лектрани - - - - - - - - JUS U.NL030 
— Гас и пено-бетон. Заштита на 

арматура против корозија — — - JUS U.N1.060 
Керамички плочички: 
— Фасадни влечени и пресувани 

плочички. Дефиниции, видови и ква-
литет - - - - - - - - JUS B.D1.334 

— Одредување на отпорноста 
спрема температурни промени - - JUS В.В8.050 

Санитарна опрема за станови: 
— Санитарна керамика. Дефини-

ција, видови и методи за испитува-
ње на квалитетот — — — — — JUS U.N5.100 

— Керамички мијалници. Облик и 
димензии - - - - - - - - - - JUS U.N5.110 

— Керамички клозетски школки, 
со плитко дно. Облик и димензии - JUS U.N5.120 

— Керамички клозетски школки, 
со длабоко дно. Облик и димензии - JUS U.N5.121 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 август 1973 година. 

4. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди: 

Градежни префабрикувани елементи, 
- - Армирано бетонски прозорци JUS U.N1.250 

донесен со Решението за Југословенскиот стандард 
од областа на градежништвото („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 24/66); 

Санитарна опрема за станови: 
— Керамички клозетски школки 

Со длабоко дно, Облик и димензии — JUS U.N5.121 

Ж . 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 етав 4 
од Законот за југословенските стандарди (^Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/^2), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ТОПЛОТНАТА ТЕХНИКА ВО ВИСО-

КАТА ГРАДБА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди; 

Топлотна техника во високата градба: 
— Одредување на коефициентот 

на топлотната спроводливост со мето-
дата на кугла — — — — — — JUS U.J5.04Q 

— Одредување на коефициентот 
на топлотната спроводливост со мето-
дата на цевки — — - - — — — JUS U.J5.042 

- — Ипитување на осетната топли-
на на под - - - - JUS UJ5.G54 

— Термометри ја и ,термометри. 
Општи поими — — — — — — JUS U.J5.120 

— Стаклени термометри — JUS U.J5.122 
— Лабораториски стаклени тер-

мометри за општи цели — — — JUS U.J5.124 
— Стаклени термометри со висо-

ка точност — — — — — — — JUS U Ј5.126 
— Дилатациони термометри — jUS U.J5.130 
— Термометри со Буридонова спи-

рала JUS U.J5.132 
— Радијациони термометри. Де-

финиции 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на^ ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 
1 август 1973 година. 

Бр. 17-1848/1 
2 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

^ ^ ^ - - - JUS U.J5.134 
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399. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25̂  став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-

ТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАР 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Заштита од пожар: 
— Испитување на материјали и 

конструкции. Дефиниции на поимите 
— Приготвување на мостри за од-

редување на калоричната моќ — — 
— Испитување на горливоста на 

материјали - — — - — — 
— Одредување на брзината на 

ширењето на пламенот — — — — 
— Развој на пожарот во испитни 

печки за конструкции — 
— Испитување на отпорноста на 

ѕидовите против пожар 
— Испитување на отпорноста на 

столбовите против пожар — — — 
— Испитување на отпорноста на 

меѓукатните конструкции против по-
жар - - - - - - - - -

— Испитување на отпорноста на 
врати, прозорци и капаци против 
пожар т . — — — — — — — 

— Испитување на отпорноста на 
оџаци против пожар — . — — — 

— Мерење температурите на по-
изложената страна на конструкциите 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание ,на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
август 1973 година. 

Бр. 17-1816/1 
30 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

Испитување на потрошувачки 
стоки. Општи правила — — — — JUS А.А2.031 

Напоредно испитување на потро-
шувачки стоки, Објаснение на пои-
мите - . . - - - - - - . JUS А.А2.032 

Употребна вредност на потрошу-
вачки стоки - - — - - - - JUS А.А2.033 

JUS U.J1.010 

JUS U.J1.020 

JUC U.J1.040 

JUS U.J1.060 

- - JUS U.J1.070 
:та на 

- - - JUS U.J1.090 

JUS U.J1.100 

JUS и,л.цо 

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 
август 1973 година. 

. Бр. 27-1817/1 
30 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

JUS U.J1.160 

JUS U.J1.170 

JUS U.J1.200 

401. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди' („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 

НA ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува југословенскиот стандард: 

Обработка на информации, Пре-
нос на дигитални податоци. Дефини-
ции на поимите — — — — — JUS A.F0.003 

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова 
решение е објавен во посебно издание на Југосло-
венскиот завод заС стандардизација, кое е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенскиот стандард од точка4 1 на ова 
решение се применува од 1 август 1973 година. 

Бр. 27-1818/1 
30 април 1973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

400. 

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 
од Законот за југословенските стандарди („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 30/62), директорот на 
Југословенскиот завод за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ОСНОВНИТЕ И ОПШТИТЕ СТАНДАРДИ 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Основни мерила за условите на 
квалитетот на потрошувачки стоки. 
Објаснение на поимите — — — — JUS А.А2.030 

402. 

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 
и член 29 став 1 од Законот за Југословенските 
стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/60 и 
30/62), директорот, на Југословенскиот завод за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА БАКАРОТ И 

БАКАРНИТЕ ЛЕГУРИ 

1. Се ставаат вон сила следните југословенски, 
стандарди: 
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Бакар. Класификација — — JUS С.В 1.002' 
донесен со Решението за југословен-
ските стандарди за бакар и бакарни 
легури („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 11/65) 

Танки бакарни ленти, ладно валани. 
,Форма и мери - - - - -= - JUS C.D3.700 

Танки бакарни ламарини, ладно валани. 
Форма и мери — — — — — — JUS C.D4.501 
донесени со Решението за југосло-
венските стандарди за бакар и бакар-
ни легури („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/67); 

Бакарна цевка влечена, со ди-
мензија и толеранција — — — — JUS C.D5.500 
донесен со Решението за југословен-
ските стандарди од областа на црната 
и обоената металургија (,Службен 
лист на ФНРЈ, бр. 54/55). 

% Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 05-2436/1 
14 мај ^ Г973 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот 

завод за 
стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБАТА НА СТАВ 2 НА ЧЛЕН 41a НА 
ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМИРАЊЕТО, КОРИСТЕЊЕТО И 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА 

НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СЈЕНИЦА 

I. Уставниот суд на Србија му ја отстапи на 
Уставниот суд на Југославија претставката на 
Балшиќ Радојко од Сеница, во која е барана оцена 
на законитоста на одредбата на став 2 на член 41 а 
на Измените и дополненијата на Правилникот за 
формирањето, користењето и распределбата на 
средствата за работа на Општинскиот суд во Дени-
ца од 31 ули 1971 година. 

На седницата -од 8 декември 1972 година Устав-
ниот суд на Југославија донесе решение за поведу-
вање постапка за оценување на законитоста на 
оспорената одредба на Правилникот. 

Со одредбата на став 2 на член 41 а на Измените 
,и дополненијата на Правилникот за формирањето, 
користењето и распределбата на средствата за ра-
бота на Општинскиот суд во Сјеница, покрај друго-
то, е одредено на работниците со средна и нижа 
стручна ,подготовка, како и на другите работници 
на Судот, освен на судиите и судските приправници, 
со ,,над 55 години возраст постојниот личен доход 
да им се зголемува за 10 проценти". ^ 

II. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
оспорената одредба на Правилникот, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека работната заедница е 
овластена, во согласност со основите и мерилата 
што ги утврдила со својот општ акт самостојно да 
го одредува личниот доход на работниците. Во таа 
смисла за одделни работни места работната заедни--
ца може да ја одреда височината на личниот доход. 
Правото на работната заедница самостојно да ги 
установува основите и мерилата за распределба на 
Личниот доход на работниците, меѓутоа, не може да 
Фиде во спротивност со начелото од Уставниот 

амандман XXI точка 3 став 2, според кое на секој 
работник во организацијата на здружениот труд му 
припаѓа личен доход „сразмерно со резултатите на 
неговиот труд и неговиот личен придонес за успехот 
и развојот на организацијата што ТОЈ ГО дал со 
својот вкупен, тековен и минат труд во неа"," како 
и со одредбата на член 10 став 1 точка 2 на Основ-
ниот закон за работните односи, со КОЈа е одредено 
дека уделот на работникот во распределбата на 
средствата за" лични доходи се утврдува во соглас-
ност со начелото на распределбата според трудот. 

Со оспорената одредба на Правилникот е одре-
дено годините на животот на работникот да прет-
ставуваат основ за Утврдување на височината на 
личниот доход. Според оцената на Судот, оспорената 
одредба не е согласна со наведеното начело за 
распределба според трудот како и со начелото на 
рамноправноста на работниците при формирањето и 
распределбата на личниот доход. 

% III. Согласно со изложеното, а врз основа на 
член 241 став 1 точка-3 од Уставот на СФРЈ и член 
26 од Законот за Уставниот суд на Југославија, 
Уставниот суд на Југославија донесе 

О д л у к а 

^ 1. Годините на животот на работникот сами по 
себе не можат да бидат основ за зголемување на' 
личниот доход на работникот. 

2. Се укинува одредбата на став 2 на член 41а 
на Измените и дополненијата на Правилникот за 
формирањето, користењето и распределбата на 
средствата за работа на Општинскиот суд во Сје-
ница од 31 јули 1971 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист 
на СФРЈ" и во ОПШТИНСКИОТ суд во. Стеница на 
начинот на кој" наведениот опш акт е објавен. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа одржана на 3 април 1973 година, 
ја донесе оваа одлука во следниот состав: претсе-
дател на Судот Блажо Јовановиќ: и членови на 
Судот д-р Борислав Благоевиќ, Иван Божичевиќ, 
Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, 
Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Суна-
риќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 122/72 
3 април 1973 година 

Белград 
Претседател на 

Уставниот суд на 
Југославија, 

,Блажо Јовановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 34 од Законот за народната 

одбрана .(„Службен лист на СФРЈ'', бр. 8/69), на 
предлог од Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Србија, Претседателот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА КО-
МАНДАНТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА НА-

РОДНА ОДБРАНА 

Се разрешува од должноста на командант на 
Републичкиот штаб за народна одбрана на Соција-
листичка Република Србија Милија Радовановиќ. 

За командант на Републичкиот штаб за народна 
одбрана на Социјалистичка Република Србија се 
именува генерал-полковникот Рајко Танасковиќ. 

Р. бр. 318 
11 мај 1973 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 
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Врз основа на член 43 став 3 "од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации (,,Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузен из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН 

СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ 

За помошник-сојузен секретар за пазарот и це-
ните се назначува Зоран Пуповац, самостоен совет-
ник во Кабинетот на претседателот на Сојузниот 
извршен совет. 

Б бр 40 
9 мај 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

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

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Република Венецуела 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Nelson Hernandez, извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Република Венецуела во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија; 

— за заслуги и придонес во развивањето и 
зацврстувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Република Чиле 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

Mario Barros van Buren, советник на Амбасадата 
на Републиката Чиле во Белград; 

— за посебен придонес за афирамцијата на за-
слугите на научникот Никола Тесла на полето на 
електротехниката 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

академикот Georges Darrieus, член на францу-
ската академија на науките и професор на Сорбона 
во пензија; 

Четврток, 31 мај 1973 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 

инж. Charles Dietsch, помошник директор на 
Електростопанството на Франција. 

Бр 121 
13 ноември 1972 година 

Белград 

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

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
389. Закон за гробиштата и гробовите на бор- ^ 

ците во странство — — — — — — 925 
390. Одлука за одлагање на плаќањето на по-

себните увозни давачки за бродови што 
почнуваат стопански да се искористуваат 
пред минувањето на царинската линија и 
за авиони со најмалку 5 патнички седишта 
наменети за меѓународен воздушен соо-
браќај - — - - - - - - - 925 

391. Одлука за измени на Одлуката за основа-
ње Служба на СОЈУЗНИОТ извршен совет за 
мобилизациски подготовки — — — — 926 

392. Одлука за измени на Деловникот на Со-
јузниот извршен совет — - — — — 926 

393. Правилник за подрачјата и објектите што 
ги опфаќаат граничните премини за ме-
ѓународен сообраќај и граничните преми-
ни за пограничен сообраќај - — — — 926 

394. Правилник за методите за вршење на 
хемиски анализи и суперанализи на ка-
као-прав и чоколада — — — — — 927 

395. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за утврдување на стоковните кон-
тингенти и на девизните контингенти за 
увоз на отокот во 1973 година — — — 936 

396. Решение за југословенските стандарди од 
областа на керамичките канализациони 
цевки — — — — — — — - — 936 

397. Решение за југословенските стандарди од 
областа на градежништвото — — — — 937 

398. Решение за југословенските стандарди од 
областа на топлотната техника во висо-
ката градба — — — — — — - — 937 

399. Решение за југословенските стандарди од 
областа на заштитата од пожар - — — 938 

400. Решение за југословенските стандарди од 
областа на основните и општите стандарди 938 

401. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на обработката на информации — 938 

402. Решение за ставање вон сила на југосло-
венските стандарди од областа на бакарот 
и бакарните легури — — — — — — 938 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбата на став 2 на член 41а на Из-
мените и дополненијата на Правилникот 
за формирањето, користењето и распре-
делбата на средствата за работа на Оп-
штинскиот суд во Сј еница — — — — 939 

Назначувања и разрешувања — — — — — 939 
Одликувања — —, — — — — — — — 940 

Меѓународни договори — — — — — — 57 

' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

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


