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246. 
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандарди-

шијата („Службен лист на. СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во 
?гласност со претседателот на Сојузниот комитет за зем-
иелство и претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
фавство и социјална заштита, директорот на Сојузниот 
1вод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
\ МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ И МЕТОДИТЕ 
А ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И МИКРОБИОЛОШКИ 

АНАЛИЗИ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

Член 1 
Контрола на квалитетот на добиточната храна, во 

.шсла на овој правилник, се врши на мостри за испитува-
е земени според методите што се пропишани со овој 
равилник. 

Член 2 
Методи со кои се врши контрола на квалитетот на 

збиточната храна се: 
1) метод на земање мостри; 
2) метод на физички tf хемиски анализи; 
3) микробиолошки метод. 

Член 3 
Со методите на земање мостри на добиточна храна 

утврдуваат постапките и начинот на земана мостри чиј 
(алитет се контролира. 

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

)дуваат условите и постапките за приготвување на лабо-
1ториска мостра и физичка и хемиска анализа на доби-
ената храна, заради проверка на физичките својства! и 
змискиот состав на тие производи. 

Со микробиолошките методи се утврдува содржиИа-
на антибиотици во добиточната храна. 

Член 3 
Во извештајот за физичката и хемиската анализа мо-

ат да бидат прикажани резултатите утврдени со приме-
та на методи на физички и хемиски анализи пропишани 
овој правилник. 

Резултатите се даваат како аритметичка средина од 
Јмалку две определувања кои, истовремено или непос-
дно едно по друго, ги извршил ист аналитичар во иста 
бораторија. 

МЕТОДИ НА ЗЕМАЊЕ МОСТРИ НА ДОБИ-
ТОЧНА ХРАНА 

Член 6 
Земање мостри на добиточна храна, сообразно со 

ој правилник, мора да изврши стручно лице. 

Член 7 
Земање мостри на добиточна храна се врши: 
- во (Производството, на производствена партија или 

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

Член 8 
Земање мостри на добиточна храна во производство-

то и прометот мора да се изврши така што секоја единица 
на производ да има иста можност да биде избрана како зе-
мена мостра. 

Начинот на земање мостра мора да биде ист во про-
изводството и во прометот. 

Член 9 
Мострата мора да претставува просечен состав на це-

локупната количина на производот од кој се зема мостра. 

Член 10 
Под испорака (пратка) на добиточна храна се подраз-

бира определена количина на добиточна храна подготвена 
за пуштање fco промет. 

Член 11 
Под партија на добиточна храна се подразбира коли-

чина на ист производ на определена испорака која има ист 
квалитет. 

Член 12 
Под поединечна (основна мостра) се подразбира по-

мала количина на производи земена од едно место на пар-
тијата. 

Серија на поединечни мостри мора да биде земена од 
различни места од производствената партија. 

Член 13 
Под заедничка (збирна мостра) се подразбира збир на 

соединети и грижливо измешани поединечни мостри на 
една партија. 

Член 14 
, Под просечна мостра се подразбира мосгра што се 

' добива со редукција на заедничката (збирна) мостра и 
служи за лабораториско испитување. 

Член 15 
Бројот на единици на земената мостра зависи од ви-

дот на производот, масата односно зафатнината на произ-
водот и количината на пратката. 

Член 16 
Поединечни мостри од зрместа, брашнеста и слична 

добиточна храна што се испорачува или се складира во 
ринфузна состојба се земаат: 

1) од вагон, камион и сл., најмалку од осум места 
рамномерно распоредени по површината, и тоа: од врвот, 
од средината и од дното; 

2) од шлепози и бродови за време на натовар однос-
но растовар, на начинот од став 2 на овој член; 

3) од склад, на растојание најмногу од два метра По-
меѓу одделни места на сондирање, со тоа што од горнио! 
и од долниот слој се зема ист број на мостри кога височи-
ната на складираната маса не е поголема од 0,75 т , а од 
горниот, средниот и долниот слој-кога височината на 
складираната маса е поголема од 0,75 ги. 

При пневматски натовар или растовар на ринфузен 
материјал мостри се земаат во исти временски растојани-
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ја, на најзгодните работни места со издвојување на поеди-
нечни мостри приближно во исти количини. 

Член 17 
Поединечни мостри од брикетирана добиточна храна 

и од маслени погачи се земаат како и за зрнести хранива, 
со таа разлика што од брикетите и погачите се зема по -. 
еден дел, а поситно пресувани форми (коцкички, палети, 
гранули) се третираат како зрнести и слични хранива. 

Член 18 
Поединечни мостри на добиточна храна што е спаку-

вана во вреќи без оглед на големината на вреќата, се зема-
ат од врвот, од средината и од дното на вреќата. 

Член 19 
Бројот на земените поединечни мостри зависи од го-

лемината на испораката. 
Ако испораката во ринфузна состојба односно едини-

цата на испорака или партијата на производи не изнесува 
повеќе од 10 тони, се земаат најмалку 20 поединечни мос-
три чија вкупна маса мора да изнесува најмалку 3 до 5 kg. 

Од секоја следна или започната количина од 10 тони 
добиточна храна се земаат уште по 2 kg во поединечни 
мостри. 

Кога добиточната храна е пакувана во вреќи, поеди-
нечни мостри се земаат, и тоа: 

- од партија до 20 тони од секоја десетта вреќа, земе-
на по слободен избор, а над таа количина - од секоја двае-
сетта вреќа; 

- за количини на добиточна храна помали од 10 тони 
- поголеми поединечни мостри, така што нивната маса да 
изнесува 3 до 5 kg; 

-ч за количини на добиточна храна до 500 kg поеди-
нечни мостри од секоја вреќа. 

Член 20 
Сите поединечни мостри се ставаат во соодветен 

чист и сув сад, а брикетираните и пресуваните хранива 
претходно добро се иситнуваат и се измешуваат во заед-
ничка мостра. 

Член 21 
Кога е во прашање пневматски транспорт една заед-

ничка мостра се формира од количина до 100 тони. 
Кога се во прашање транспорт со брод односно дру-

ги видови и начини на испорака, една заедничка мостра се 
формира од количина до 30 тони. 

Член 22 
Со редукција на заедничката мостра се добиваат про-

сечни мостри за анализа. 
Заедничката мостра се става на рамна и чиста подло-

га и се оформува во пирамида која со притиснување одоз-
гора ќе се зарамни. Добиената порабена пирамида дијаго-
нално се поделува на бочни страни и се издвојуваат наиз-
менични сегменти. Со издвоената количина се постапува 
на ист начин се додека од заедничката мостра не се добие 
маса од 3 до 5 kg. 

На тој начин добиената маса на мостра се дели на 
три просечни мостри за анализа чијашто маса мора да из-
несува најмалку 1 kg. 

Член 23 
Просечна мостра за лабораториско испитување мора 

да се подготви најмалку во два примерока, во количина 
која е потребна за физички, хемиски и микробиолошки 
анализи, со тоа што сите единици на лабораториската 
мостра мораат да бидат идентични по состав, а при-
ближно еднакви по маса. Од земените мостри една едини-
ца на мостра доставува на анализа стручното лице што ја 
зема мострата, додека другата единица на мострата служи 
за суперанализа. 

На барање од претставникот на организацијата на 
здружен труд мора да се земе и трет примерок, кој му се 
доставува на располагање на тоа лице. 

Член 24 
Мострите се пакуваат во чисти и суви садови од ста 

ло, поцинкуван лим алуминиум, пластичен или друг зг 
ден материјал кој не оксидира и не влијае врз променат 
на составот и квалитетот на земените мостри и кои можг 
херметички да се затворат. 

Садовите со просечна мостра се осигуруваат со к 
нап, со кој се фиксира и посебен картон со деклараци 
(приврзок, етикета). 

Краевите на каналот се зацврстуваат со печатари 
восок со цел оригиналната мостра да се обезбеди, односн 
да се оневозможи отворање на мострата без повреда и OL 
тетување на печатот и пакувањето. 

Член 25 
Кога ќе се заврши земањето на мостри, се составу! 

записник, кој го потпишуваат лицата што земале мостр 
Записникот мора да ги содржи сите забелешки за со 

тојбата во која производот се наоѓа во моментот на зем 
њето мостра при што се назначуваат видливите траги i 
оштетување настанати во склад односно силос или ошт 
тувањата настанати во текот на манипулацијата во бре 
или во некое друго превозно средство. 

Во записникот се наведува и начинот на земање мо 
три и сите околности што м„ожат да влијаат врз нивно! 
земање. 

Член 26 
Кон секоја мостра за испитување мора да се прилог 

записник за земање мостра и декларација на производит 
лот. Во записникот се запишуваат следните податоци: 

1) назив на хранивото; 
2) превозно средство и негова ознака (број); 
3) назив на местото од кое е испорачано; 
4) назив на местото во кое е упатена испоракат; 
5) датум на втасувањето на испораката; 
6) количина на добиточната храна; 
7) број на вреќата или ознака „ринфузно"; 
8) ознака за идентификацијата или бројот на парт 

јата; 
9) фирма односно назив и седиште на производит 

лот односно испорачувачот; 
10) датум на завршувањето натоварот односно раст 

варот; 
11) поблиска ознака на местото и датумот на земањ 

то мостра; 
12) потпис на лицето што ја зело мострата. 
Податоците во декларацијата мораат да бидат неи 

бришливи. 

Член 27 
Земените просечни мостри се испраќаат на испитув 

ње веднаш или најдоцна 48 h по земањето на мострит 
За земената мостра мора да се состави записник. 
Просечните мостри се чуваат најмалку 60 дена. 

Член 28 
За земање мостра се користат сонди со цилиндрич! 

форма со разни големини кои се состојат од една цевка 
сонди со две цевки (сонди со оддели). 

Сонда со оддели (сл. 1 во прилогот) се употребува к 
га мостри се земаат од хранива во ринфузна состојба, i 
мирување. Таа се состои од две концентрични цевки ш" 
влегуваат една во друга. 

Надворешната цевка на горниот крај има двокра! 
дршка, отвор по должината на целата цевка и отвори LIT 
им одговараат на малите оддели во внатрешната цевк 
Внатрешната цевка има еднокрака дршка и неколку отв 
ри по целата должина. Одделите во цевката оневс 
можуваат производот во нив да се меша. 

Сондите за земање мостри од вреќи се цилиндричн 
од полира,н мет.ал. На врвот имаат заострен дел за проб 
вање, чија што должина изнесува најмалку 25 cm. Сонди 
можат да бидат направени од една цевка (сл. 2 во прил 
тот) или од две цевки што влегуваат една во друга (сл. 3 i 
прилогот) како сонда со оддели. Големината на прорезс 
на сондите изнесува најмалку една третина од површни 
та на цилиндарот. 
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МЕТОДИ НА ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И МИКРО-
БИОЛОШКИ АНАЛИЗИ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 29 
Методи на физички, хемиски и микробиолошки ана-

шзи со кои се испитува квалитетот на добиточната храна 
е: 

1) подготвување на лабораториска мостра; 
2) определување на миризбата; 
3) определување на количината на примесите; 
4) докажување на заразеноста со штетници; 
5) определување на зафатнинската маса; 
6) определување на содржината на влага; 
7) определување на сурови протести; 
8) определување на амонијачен азот; 
9) определување на уреа - спектрофотометриски 

летод; 
10) определување на казеин; 
И) определување на лактоалбумин; 
12) определување на сурови масти; 
13) определување на слободни масни киселини; 
14) определување на киселински степен; 
15) определување на рН вредност; 
16) определување на сурова целулоза; 
17) определување на скроб; 
18) определување на суров пепел; 
19) определување на пепел нерастворлив во хлорово-

цородна киселина; 
20) определување на безазотни екстрактивни мате-

рии; 
21) определување на хлорид: 
22) Определување на натриум хлорид; 
23) определување на органолептичките својства на јо-

дирана сол за добиточна храна; 
24) определување на вода во јодирана сол (хигроскоп-

на и кристална); 
25) определување на материи нерастворливи и рас-

творливи во вода во јодирана сол; 
26) определување на натриум и калиум; 
27) определување на калциум-комПлексометриски ме-

тод; 
28) определување на магнезиум; 
29) определување на вкупен фосфор - спектрофото-

метриски метод; 
30) определување на сулфур; 
31) определување на хлор; 
32) определување на јод; 
33) определување на микроелементи - спектрофото-

метриски метод; 
34) определување на манган - спектрофотометриски 

метод; 
35) определување на кобалт - спектрофотометриски 

метод; 
36) определување на железо - спектрофотомегриски 

метод; 
37) определување на цинк - спектрофометриски ме-

тод; 
38) определување на бакар - спектрофометриски ме-

тод; 
39) определување на каротин (брза постапка); 
40) определување на каротин и ксантофил во свежи и 

суви мостри од растително потекло; 
4П определување на витамин А; 
42) определување на витамин Е; 
43) определување на микотоксини; 
44) определување на активноста на антибиотиците со 

микробиолошки методи на Петриеви шоли (метод на ди-
фузија); 

( 0 т с 4 ^ с 1 ) п р е д е л у в а њ е н а о к с и т е т 1 5 а ц и к л и н " х и д р о х л о р и д 

46) определување на хлортетрациклин-хидрохлорид 
(СНТС НС1); 

47) определување на олеандомицин; 
48) определување на бензатин пеницилин G; 
49) определување на цинк бацитриацин; 
50) определување на тилозин; 
51) определување на неомицин; 
52) определување на виргиниамицин. f 

Член 308 

Методите на физички, хемиски и микробиолошки 
анализи за контрола на квалитетот на добиточната храна 
се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов 
составен дел. 

Член 31 
По испитувањето на производите се составува запис-

ник-извештај за испитувањето во кој се наведува примене-
тиот метод, добиениот резултат и условите за испитува-
ње, како и околностите што можеле да влијаат врз резул-
татот. 

Записникот за, испитувањето мора да ги содржи сите 
податоци за потполна идентификација на производот. 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-

сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 50-18593/1 
20. декември 1984 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашни Драгоевиќ, с. р. 

МЕТОДИ НА ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ 
И МИКРОБИОЛОШКИ АНАЛИЗИ НА 

ДОБИТОЧНА ХРАНА 

1. ПРИГОТВУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКА МОСТРА 
Лабораториска мостра односно мостра за анализа се 

добива од просечната мостра со редукција и исипување, 
со евентуално сушење и одмастување, зависно од видот на 
добиточната храна. 

Одредбите од став 1 се однесуваат на кабасти храни-
ва, концентрати, жита, зрна на легуминози и слични про-
изводи. 

Реагенси 
За подготвување на лабораториска мостра се корис-

тат следните реагенси и дестилирана вода: 
1) диетил-етар безводен, без пероксид (Ѕго е 0,720 g-

/ml, со точка на вриење од 34 до 350С); 
2) п-хексан; 
3) дијатомејска земја. 

Прибор 
За подготвување на лабораториска мостра се користи 

следниот прибор: 
1) направа за делење на мострата (разделувач); 
2) сечач; 
3) ножици; 
4) прекрупач; 
5) стружач; 
6) механичка мешалка; 
7) аван или куглична мелница; 
8) мелница со сито со отвори големи 0,5 mm; 
9) аналитичка вага; 

10) сушилница со вентилатор и со регулација на тем-
пературата; 

11) плиток сад од алуминиум. 

Определување 

Делење на просечна мостра 
Со помош на направата за делење просечната мостра 

се поделува на два дела. Кабаста и свежа храна што не 
може да се дели со направа се дели рачно, и тоа така што 
целата просечна мостра се става на рамна и сува подлога, 
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а потоа се распоредува во форма на круг или купа, Така 
подготвената мостра се поделува по дијагонала на четири 
дела, па два спротивни оддела се соединат во првиот дел 
на мострата (А), а другите два во вториот дел од мострата 
(В). 

Ако мострата е голема, а тоа го дозволува нејзината 
хомогеност, мострата (В) може пред иситнувањето уште 
еднаш да се подели (при што вториот дел се отфрла), така 
што се сведува на маса од 100 до 500 g. 

Дел од мострата (А) се користи за анализи што се из-
ведуваат на непроменлив материјал (анализа со просејува-
ње, анализа на органски киселини, на рН вредност и други 
анализи), а се чува и како резерва до крајот на анализата. 

Дел од мострата (В), директно или по претходно су-
шење или одмастување, се иситнува и се употребува за хе-
миски анализи. 

При делењето се води сметка за тоа да не дојде до из-
мена на мострата и до промена на содржината на влага. 

Просечните мостри од кабаста храна (сено, силажа, 
свежа трева, кочани од пченка и сл.) пред делењето ќе се 
исечат на пократки парчиња за да се добијат делови еднак-
ви по количина и идентични во поглед на составот. 

Подготвување на мостра со висока содржина на влага 
Добиточната храна со висока содржина на влага теш-

ко се меле, е неопходно мострата за анализа посебно да се 
подготви со сушење. Тоа сушење мора да се изведува во 
две фази. 

Во првата фаза, подготвената мостра се внесува во 
сушалница во која температурата е од 60 до 700С и цирку-
лацијата на воздухот е засилена (вграден вентилатор или 
отворена врата). Таквото сушење трае додека содржината 
на влага не се сведе на 7 до 10%. Потоа мострите се вадат 
од сушилницата и во отворени садови во кои се сушени се 
оставаат најмалку 1 h на собна температура. За тоа време 
се постига рамнотежна влажност. Следната постапка е ме-
лење на така исушените мостри и пренесување во садови 
кои добро се затвораат, со што се оневозможува натамош-
но зголемување на влагата. 

Врз основа на загубата на маса. во текот на првата фа-
за на сушењето односно постигањето рамнотежна 
влажност, се пресметува содржината на влага или на мате-
рија сушена со воздух. (VSM). 

Во втората фаза мострата се суши до постигање кон-
стантна маса, во сушилница на температура од 1050С спо-
ред методот за определување на содржината на влага во 
добиточната храна. 

Количината сува материја во оригиналната мостра 
во процент на маса се пресметува според формулата: 

CXif VSM . ЅМ' 
ѕ м е Гоо 

каде што е: 
ЅМ - сува материја во оригинална мостра, во процен-

ти; 
VSM - со воздух сушена материја, во процент на ма-

са, определена при подготвувањето на мострата; 
ЅМ' - сува материја определена на 105 0С со воздух 

сушева материја, во процент на маса. 
Аналитичките податоци, определени подоцна во ису-

шен и сомелен материјал, се пресметуваат на оригинална-
та мостра со множење со конверзиониот фактор F е ЅМ-
/ЅМ' 

Забелешка: Со овој метод понекогаш треба да се ису-
шат и мостри од сено. 

Иситнување на мостра 
Мостра со ниска содржина на влага, (дел В) цела се 

иситнува по делењето на просечната мостра. 
Мостра со висока содржина на влага по сушењето и 

мерењето се соединува и се меле. 
Мострите се иситнуваат така што сите частички по-

минуваат низ сито со големина на отворот 0,5 mm. За спе-
цијални анализи, каде што масите што се мерат се помали 
од I g, репрезентативниот дел на така иситнетата мостра 
и натаму се ситни, така што сите частички на мострата да 
поминат низ сито со големина на отворот 0,1 mm. 

Иситнувањето се врши во аван или во лаборатории 
мелница што е можно побргу, со што помалку излага 
на мострата на воздух, кое би можело да предизвика 
дозволено загубување или зголемување на влагата. 

Забелешка: Можноста за загубување на испарливи 
материи е поголема при просејување НЈ 
мостра иситнета на мелница отколку 
рачно, што при анализата мора да се зе 
ме предвид. 

Иситнетата мостра добро се промешува и се пренесу 
ва во сад кој не кородира и кој може добро да се затвори 
Се чува на суво, ладно и темно место, на собна температу 
ра и служи за хемиска анализа. 

Мостри со висока содржина на маст и други мостри 
Ако поради висока содржина на маст мострата m 

може добро да се сомеле, таа грубо ќе се сомеле во погод 
на мелница, ќе се издроби или истружи. Мострата ќе се из 
мери според постапката за подготвување на мостра со ви 
сока содржина на влага, со точност од 0,1 g, и најпрво ќе о 
исуши, а потоа ќе се екстрахира со диетилетар или со п 
-хексан. Растворот, со растворената маст се собира во од 
мерна тиквичка, а растворувачот ќе се предестилира и, m 
сушење од 1 h на температура од 1030С, точно ќе се утврд! 
количината на маст. 

Мострата се остава неколку часа на воздух за да ис 
пари растворувачот и да прими рамнотежна количина н; 
влага, потоа ќе се измери и иситни, а потоа ќе се употреб! 
за анализа. 

Резултатите мораат да се пресметаат на почетнио' 
f материјал, со множење на конверзиониот фактор f - mi 

/mo, 
каде што е: 
mo - маса на оригиналната мостра за сушење и од 

мастување, во грамови; 
mi - маса на мострата одмастена и су тена на соби; 

температура, во грамови. 
При определувањето на маста во мострата се зем; 

предвид и количината на маст определена при подготву 
вањето на мострите. 

Мострите што тешко'се сушат поради слој на мас-
ното ја покрива влажната површина пред сушењето треб; 
да се помешаат со определена количина дијатомејска зем 
ја или кварцен песок. Количината на дијатомејската земј; 
или на кварцниот песок зависи од содржината на вода i 
маст. 

Забелешка: Диатомејската земја и кварцниот песо: 
се однесуваат како инертен материјал i 
се определуваат како дел од пепелот. 

Резултатите од оваа анализа мораат да се корегиран 
спрема количината на додадената диатомејска земја ИЛЈ 
кварцен песок. 

Анализа на меласа се врши на свежи мостри. 
Шеќерна репка, компири и слични производи ќе се из 

режат на ситни делови и ќе се исушат. Ако постојат соол 
ветни уреди, можат и да се хомогенизираат до каша, кој; 
директно се зема за поединечни определувања. Ако коли 
чината на сува материја е мала а хомогеноста слаба мое 
трата мора да се зголеми. 

При сушењето на мостра од силажа според постапка 
та за подготвување на мостра со висока содржина на вла 
га, освен вода, се губат и другите испарливи материи, п; 
при определувањето на сува материја мора да се врши ќе 
рекција според образецот. 

SMk - ЅМ Ч- (OS 4- PR МА) 
каде што е: 
ЅМк - коригирана сува материја, во проценти; 
ЅМ - сува материја, пресметана според постапкат 

за подготвување на мостра со висок 
содржина на влага, во проценти: 

ОС Ч- PR+ МА - збир на оцетна, пропионска и путер 
на киселина, определена во ориги 
налната мостра во проценти. 

Забелешка: При сушењето на мострата за да се спре 
чи испарување на испарливите масни ки 
селини што влијае врз резултатот на оп 
ределувањето на сува материја, мостра 
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| та по мерењето, пред сушењето, се Ha-
lt- влажува со тенок млаз од 10%-тен рас-
I твор на натриумхидроксид. Количината 

на натриумхидроксид мора да биде по-
зната и се зема предвид при пресметува-
њето на сувата материја. 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИРИЗБАТА 

Примена 
Методот за определување на миризбата се применува 

за жита, легуминози и мелнички производи од жито и ле-
гуминози наменети за добиточка храна. 

Определување 
Околу 20 g мостра на жито или легуминози се собира-

ат на потполно чиста лабораториска мелница, која мора 
да биде без миризба. Добиената прекрупа или иста коли-
чина на мелнички производи од жито или легуминози се 
пренесува во чаша, се прелива со топла вода чија темпера-
тура изнесува 600С, потоа водата се излива, а остатокот се 
испитува органолептички. Ако најмалку три од пет дегус-
татори утврдат некоја од туѓите миризби наведени во про-
писот за квалитетот на добиточната храна, ќе се смета де-
ка тие миризби се утврдени. 

3. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНАТА НА 
ПРИМЕСИ 

Издвојување на метални примеси 
Од просечната мостра ќе се измерат 100 g со точност 

од 0,01 g, ќе се рашират на плитка рамна површина (нај-
добро стаклена) во уедначен теној слој, висок најмногу до 
0,5 cm, па со бавно движење на магнетот надолж и напре-
ку, непосредно над површината на слојот, ќе се издвои ме-
талот од мострата, настојувајќи целата површина да биде 
зафатена со магнетското поле. Повремено од магнетот ќе 
се отстранат (дувнат) неметалните делови (брашно, трици 
и сл.), а деловите на метал ќе се симнат на хартија. Пре-
влекувањето на магнетот преку мострата се повторува 
трипати. Пред секое превлекување испитуваната мостра 
ќе се измеша и израмни во тенок слој. Сите метални чес-
тички симнати од магнетот ќе се соберат на саатно стак-
ло, ќе се измерат на аналитичка вага и нивната количина 
ќе се изрази во милиграми на 1 kg производ. 

Магнетот што се користи за ова определување треба 
да се користи само за аналитички цели, а кога не се упот-
ребува, површините на обата пола на магнетот треба да 
бидат покриени со железна плочка дебела 10 mm. Магнет-
ната сила на овој магнет треба да изнесува најмалку 1,2 N. 

По издвојувањето на металните делови, мострата се 
испитува на други примеси. 

Определување на други примеси 
Мострата ќе се рашири на плоча, па сите примеси ќе 

се одвојат по видови, чијашто содржина е пропишана со 
Правилникот за квалитетот на добиточната храна. Секоја 
примеса посебно ќе се измери и содржината ќе се изрази 
во проценти. Исто така ќе се определи збирот на сите при-
меси, изразен во проценти. 

Определувње на минерални примеси 
Во чиста и сува инка за одвојување ќе се стават 10 ml 

хлороформ и ќе се додадат 50 g мостра измерена со точ-
ност од 0,01 g, од која претходно се издвоени металните 
примеси и стаклото. Откако ќе се протресе неколку пати, 
течноста во инката за одвојување се остава да мирува 10 
min. за да се издвојат минералните нечистотии и да пад-
нат на дното. Тогаш нечистотиите ќе се испуштат во пе-
рце л а неки сад, претходно сушен 15 min. на температура 
од 1300С, и по ладењето, ќе се измерат со точност од 0,01 
g. Нечистотиите се испуштаат со отворање на славината 
на инката неколку пати, при што славината се свртува за 
3600С. Ако делчињата од нечистотијата се поголеми од от-
ворот на славината, ќе се извадат со пинцета низ горниот 
отвор на инката и ќе се стават во сад со испуштените не-
чистотии; ќе се додаде малку хлороформ, се испарува на 
водена бања, се суши и жари еден час на температура од 

5500С, се лади во ексикатор и ќе се измери со точност од 
0,01 g. 

Содржината на минерални нечистотии (х) освен стак-
ло и метал, се пресметува според следната формула: 

х - (а - b) - 2 
каде што е: 

а - маса на садот со нечистотии, во грамови; 
b - маса на садот во грамови. 
Како резултат од определувањето се зема средната 

аритметичка вредност на резултатите од најмалку три оп-
ределувања. 

4. ДОКАЖУВАЊЕ НА ЗАРАЗНОСТ СО ШТЕТНИЦИ 
Ќе се измери 0,5 до 1 kg мостра за испитување, ќе се 

просее низ сито со тркалезни отвори со пречник од 2 mm. 
Остатоците по просејувањето ќе се рашират во тенок слок 
на бела хартија или во широк сад и внимателно се оцену-
ваат. 

Во тие остатоци се утврдуваат присуството и видови-
те на покрупни живи штетници и нивни ларви (црви, 
брашнари, молци и др.), а во пропадот низ густо сито по-
ситните штетници (ларви, јајца, делови и измети од мол-
ци, брашнари и др.). Тоа се утврдува така што на рамна 
подлога, под притисок на стаклена плоча или хартија про-
сеаното брашно или трици се порамнуваат во тенок слој, 
дебел 1 до 2 mm и површината внимателно се набљудува. 
Појава на издадености и бразди по површината на браш-
ното укажува на заразеност со крепули. Температурата на 
мострата при испитувањето треба да изнесува 15 до 180С. 

5. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАФАТНИНСКАТА МАСА 

Принцип и примена 
Методот се заснова врз определување на зафатнин-

ската маса на житото изразена во kg/m3. Определувањето 
на зафатнинската маса се применува при испитување на 
жита и легуминози за добиточна храна. 

Проверка на вагата 
Пред почетокот на работата се проверува точноста 

на вагата така што на едната страна ќе се обеси мерниот 
цилиндар во кој се наоѓа клип, а на другата - тас за става-
ње на тегови. Потоа мерниот цилиндар се симнува од ва-
гата и од него се вади клипот. Цилиндарот се става на по-
стамент, а потоа низ неговиот прорез се вовлекува нож, на 
кој се става клипот. На мерниот цилиндар се зацврстува 
цевка за налевање. На тој начин вагата е подготвена за ра-
бота. 

Определување 
Мострата за испитување ќе се рашири по површина-

та на масата и ќе се подели на четири дела. Потоа од секој 
квадрат со лопатка се зема еднаква количина на мостра и 
се става во цефката за налевање до врежсната црта. Од 
растојание од 4 cm од врвот на цилиндарот се налева жито 
од цевката во цилиндарот со таква брзина што цилиндар 
со зафатнина од 0,250 1 да се наполни за 8 секунди. Млазот 
на жито мора да паѓа во средината на цилиндарот, а жито-
то не смее да се израмнува со работ на цилиндарот. При-
држувајќи се кон мерниот цилиндар, ножот се извлекува 
бргу, но без потресување, при што клипот со мострата на-
гло паѓа на дното на мерниот цилиндар. Тогаш ножот по-
вторно се вовлекува во прорезог, а цилиндарот се обесува 
на вагата и се мери. 

Пресметување 
Зафатнинската маса се изразува во kg/m3 и се пресме-

тува така што вредноста прочитана во табелата ќе се ло-
ми ож и со 10. 

6. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ВЛАГА 

Принцип и примена 
Принципот се состои во определување на загубите на 

масата со сушење на мострата под посебни услови, завис-



Страна 426 - Број“ 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 2 март 1981 

но од природата на мострата и се изразува во проценти по 
масата. 

Методот се применува за испитување на сите видови 
добиточна храна, освен за производи од млеко, минерални 
хранива и нивни смеси. 

Апаратура и прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, се ко-

ристи следниот прибор: 
1) аналитичка вага; 
2) садови од не'рѓосувачки метал или стакло со соод-

ветен капак што добро се затвора; 
3) електрична сушилница со регулатор на температу-

рата; 
4) електрична вакуум-сушилница; 

^ ^ 5 ) ексикатор со ефикасно средство за сушење (како 

Подготвување на мостра 
Зависно од видот на добиточната храна за определу-

вање на содржината на влага посебно се подготвуваат 
мостри како што е пропишано во методот 1 од овој пра-
вилник - подготвување на лабораториска мостра, и тоа: 

- мостри со висока содржина на влага (повеќе од 17% 
m/m, и со ниска содржина на масло се сушат претходно; 

- мостри со висока содржина на маст и со ниска 
содржина на влага претходно се одмастуваат; 

- мостри со висока содржина на маст и со висока 
содржина на влага претходно се сушат и одмастуваат. 

Определување 
Садот со капак најпрво се суши 30 min. на температу-

ра 1050С и се мери со точност од 0,001 g. Во садот за суше-
ње ќе се одмерат 5 g иситнета и хомогенизирана мостра со 
точност од 0,001 g и рамномерно ќе се распространат по 
дното на садот, а потоа се постапува како што е определе-
но во натамошната поста,пка. 

Забелешка: Кога се во прашање хранива во течна 
состојба или во форма на паста и храна-
ва што содржат повеќе маст и масло се 
постапува на следниот начин: во садот 
се одмерува 10 g хомогенизирана мос-
тра, со точност од 0,001 g, и се меша со 
исушен кварцен песок се додека песокот 
целосно не ја апсорбира ^аста или мас-
лото. Садот повторно ќе се измери со 
точност од 0,001 g, потоа ќе се стави во 
печка и ќе се постапи како што е опреде-
лено во натамошната постапка. 

Садот со мостра се става во загреана сушилница ре-
гулирана на температура од 1050С, а капакот покрај него. 
Садот се суши 4 h односно до константна маса, на темпе-
ратура од 1050С, а потоа се поклопува и се вади од сушил-
ницата, се става во ексикатор, лади 45 минути и ќе се изме-
ри со точност од 0,001 g. Притоа се води сметка за тоа за 
време на мерењето мострата повторно да не се овлажи. 

Сушењето се повторува при температура од 1050С, во 
текот на 2 h и мострата 45 min. се лади во ексикатор. Ако 
за тоа време на сушење загубата во маса на сушењето е 
поголема од 0,2%, значи дека настанале хемиски реакции 
односно загуба на сува материја, па во тој случај постап-
ката за сушење се врши во вакуум-сушилница. 

За хранива што содржат повеќе маст и масло суше-
њето се повторува при температура 1050С во текот на 30 
min. Ако загубата во маса за време на тоа сушење е пого-
лема од 0,1%, значи дека настанале хемиски реакции од-
носно загуба на сува матеерија, па постапката се врши во 
вакуум-сушилница. 

Постапка за сушење во вакуум-сушилница. 
Во претходно исушен сад со капак и измерен со точ-

ност од 0,001 g се одмерува 5 g мостра, со точност од 0,001 
g, и рамномерно се распростира по дното на садот. 

Садот со хапакот покрај него се става во вакуум-су-
ш идни ца загреана на температура од 800С. 

Притисокот ќе се намали на 13,33 кРа. Кога тој при^ 
тисок ќе се постигне се прекинува работата на вакуум-
-пумпата. Мострата се суши 4 h на температура 800С, до 
константна маса. 

Притисокот во сушилницата внимателно се регулира 
спрема атмосферскиот притисок. По отворањето на су-
шилницата садот брзо се поклопува со капакот, се вади од 
печката и се става во ексикатор да се лади 45 min. и се ме-
ри со точност од 0,001 g. Потоа, садот со мострата се суши 
уште 30 min. во вакуум-сушилница на температура од 
800С и се мери. Разликата помеѓу две мерења не смее да 
биде поголема од 0,2%. 

Пресметување 
Содржината на влага, изразена во проценти на маса, 

се пресметува според формулата: 

W - (ma - mb) - ma 
каде што е: 

т а - маса на мострата, во грамови, 
mb - маса на мострата по сушењето, во грамови. 

Содржината на влага во мострата со висока 
содржина на влага и со ниска содржина на масло, во мос-
тра со висока содржина на маст и со ниска содржина на 
влага и мостри со висока содржина на маст и со висока 
содржина на влага се пресметува по следната формула: 

W) 

mo 
каде што е: 

mo - маса на намалената мостра пред мелењето, во 
грамови; 

Ш2 - маса на екстрахираната и исушена мостра по 
сушење на собна температура, во грамови; 

шз - маса на екстрахираната маст од намалена мос-
тра, во грамови; 

10 тз маса на аликвотниот дел од екстрахирана 
маст од намалена мостра, во грамови; 

W - содржина на влага изразена во проценти на 
маса на испитуваната мостра. 

Забелешка: За мостри со висока содржина на маст и 
со ниска содржина на влага и за мостри 
со висока содржина на маст и со висока 
содржина на влага ознаката тз мора да 
се замени со ознаката 10 шз. 
За мостри со висока содржина на влага и 
со ниска содржина на масло, ознаката тз 
мора да се замени со нула. 

При сушење на мостри од силажа според постапката 
за подготвување на мостри со висока содржина на влага, 
освен вода се губат и други испарливи материи, па при оп-
ределувањето на сува материја мора да се врши и корек-
ција според образецот: 

SMk - ЅМ - (ОС+ PR ± МА) 
каде што е: 
ЅМк - коригирана сува материја, во проценти; 
ЅМ - сува материја во проценти, пресметана според 

постапката за приготвување на мостра со ви-
сока содржина на влага; 

ОС -f PR -F МА - збир на оцетна, пропионска и пу-
терна киселина определен во оригиналната мостра во 
проценти. 

Освен по сметковен пат вистинската содржина на су-
ва материја односно на влага може да се определи на тој 
начин што мострата по мерењето, а пред сушењето се на-
топува со определена количина 10%-тен натриумхидрок-
сид. Додадената количина натриумхидроксид мора да се. 
земе предвид при пресметката. 

Како резултат од анализата се зема средната аритме-
тичка вредност на две наспоредни испитувања ако се ис-
полнети условите во поглед на повтсрливоста. 
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Повторливост 
Разликата поме?ѓу резултатите на две паралелни оп-

ределувања, кои се истовремени или едно по друго, ^ од 
1ст аналитичар, не смее да биде поголема од 0,2% (m/m). 

7. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А С У Р О В И П Р О Т Е И Н И 

Принцип и примена 
Методот се состои во разлагање на органската мате-

)ија со сулфурна киселина во присуство на катализатор. 
-1а разложената мостра и се додаваат алкалии во вишок, а 
поболениот амонијак се дестилира и титрира. Добиена-
та соржина на азот се пресметува со факторот 6,25 на 
:одржината на сурови протеини. 

Со примена на овој метод не се добива разликата по-
меѓу протеинскиот и непротеинскиот азот. Ако е потребно 
определување на содржината на непротсинскиот азот се 
1рименува друг метод. 

Реагенси и помошни средства 
За определување на сурови протеини потребни се 

жедните реагенси на чистотија proanalysi и дестилирана 
вода: 

1) калиумсулфат, К2ЅО4; 
2) сулфурна киселина, концентрирана, ^ 1,84 g/ml; 
3) катализатори: 
с- жива или живин Н-оксид (HgO)) или бакар И-оксид 

;CUO) или бакар Н-сулфат (СиЅо4.5ЊО); 
4) парафински восок; 
5) сахароза; 
6) стандардни раствори: 
- ацетанилид (тонка на топење 114 0С - содржи азот 

10,37% m/m 
- триптофан (точка на топење 282 СС - содржи азот 

13,37% m/m; 
7) натриумхидроксид 33% m/m; 
8) реагенси за преципитација на жива: 
а) раствор на натриумтќосулфат: се раствораат 80 g 

натриумтиосулфат (NA2S2O3 5Н2О) во 1 ООО ml вода; 
б) натриум или калим хипофосфит; 
9) киселини што се применуваат за собирање на дес-

тилат^ 
- сулфурна киселина, с ЊЅОА) Е 0,1 mol/l иди 0,25 

mol/1 
- борна киселина 40 g/1 
10) стандардни волуметриски раствори за титрација: 
- натриумхидроксид, с (NaOH) - 0,1 m o l / l или 0,25 

mol/l; 
- сулфурна киселина, с (^ Н2ЅО4) - 0,1 mol/l или 0,25 

mol/l; 
П) смеса на индикатори: се раствораат 2 g метил-

-црвен и 1 g метилен-син во 1 ООО ml 95-ен етанол (V/V) 
12) лакмус харија; 
13) каменчиња за вриење или стаклени куглички со 

пречник од 5 до 7 mm. 

Апаратура и прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема е потре-

бен и следниот прибор: 
1) аналитичка вага; 
2) апарат за запалување; 
3) апарат за дестилација и титрација; 
4) одмерни тиквички со зафатнина од 100 ml; 
5) Ерленмаер-Тиквички, со зафатнина од 250 ml; 
6)бирети; 
7) пипети. 

Приготвување на мостра 
Се одмеруваат 0,5 до 2 g мостра (најдобро околу I g), 

со точност од 0,001 g, така пто содржината на азотот да 
биде од 0,005 до 0,08 g. Кога мострата е нехомогена, се зе-
ма поголема количина мостра отколку што е предвидено 
и, ако премине 0,08 g азот, се зема поголема количина сул-
фурна киселина за прифаќање на дестнлатот. 

Определување 
Одмерената мостра квантитативно се пренесува во 

кјелдал-шише со зафатнина од 800 ml и се додаваат 10 g 
калимсулфат (што е доволно) ако како катализатор се ко-
ристи жива или живин оксид или 15 g калиумсулфат ако 
како катализатор се користи бакароксид или бакарсулфат. 

Се додава соодветна количина катализатор: 0,65 g (1 
капка) жива или 0,7 g живин оксид за сите производи. На-
место жива или живин оксид можат да се додадат 0,3 g ба-
кароксид или 0,9 до 1,2 g бакарсулфат пентрахидрат. Вре-
мето на дигестијата значително се продолжува при корис-
тење на бакарни соли, а живата има предност како катали-
затор кога содржината на протеин е поголема. 

Потоа се додаваат 25 ml концентрирана киселина за 
првиот грам сува материја на мострата и 6 - 12 ml за секој 
следен грам сува материја за разлагање на скроб и маст е 
потрбно 6 до 12 ml. Добро се проматкува за мострата ком-
плетно да се навлажн. Потоа постепено се загрева за да се 
избегне пенење. Може да се додаде и средство против пе-
нење како што е парафинсКи восок. При загревањето, по-
времено се проматкува додека мострата не се јагленоса и 
додека не исчезне пареата, а потоа појако се загрева доде-
ка течноста не проврие. Загреваното е задоволително ако 
киселината,-која врие се кондензира околу половината од 
грлото на кјелдал-шишето кое треба да се постави така 
што со вериткалата да прави агол од 30 до 45 0С. Кога теч-
носта ќе стане бистра, загревањето се продолжува уште 1 
h ако како катализатор се примени жива, или 2 h ако еден 
каталзатор е бакар. Потоа мострата се лади и ако притоа 
разложената мостра се искристализира, за разлагање се 
користи поголема количина киселина за отколку што е на-
ведено. 

Во разложената мостра се додаваат 250 - 350 ml вода 
сосема да се растворат сулфатите, се проматкува и се ос-
тава Да се олади. Со пипета се одмеруваат 25 ml 0,1 (^ 

1 Н2ЅО4) mol/l или 0,25 ( - Н2ЅО4) mol/l раствор на сулфурна 
киселина, зависно од очекуваната количина азот, се дода-
ваат 100 - 150 ml вода и неколку капки мешан индикатор. 
Крајот на ладилникот се нурнува во течноста најмалку I 
cm, и полека се додаваат 100 ml 35 %-ен натриумхидрок-
сид во кјелдал-^шишето. 

Забелешка: Ако при дигестијата е користено повеќе 
киселина, пропорционално се зголемува 
и количината на натриумхидроксид. 

Ако како катализатор се користи жива или живин ок-
сид, натриумхидроксидот пред додавањето во шишето се 
меша со 25 ml натриумтиосулфат. Ако натриумтиосулфа-
тот би се додал посебно, тиосулфатот реагира со кисели-
ната во шишето и создава водородсулфид, што дава по-
грешни резултати. Наместо тиосулфат може да се користи 
хипофосфит, при што не доаѓа до создавање на водород-
сулфид. По додавањето вода на запалената мостра пред 
додавањето на натриумхидроксид се додава 1 g хипофос-
фит во цврста форма, што е доволно за таложење на I g 
жива. 

Шишето со мостра веднаш се спојува со дестилацио-
ниот апарат и се загрева така што 150 ml дестилат да по-
минат за'30 минути. При крајот на тој процес се проверу-
ва реакцијата на дестилатот со лакмус хартија. Ако е реак-
цијата ал кална, времето на дестилација се продолжува. 
Крајот на кондензаторот се вади од течноста пред преки-
нувањето на дестинацијата за кондензаторот да не ја по-
влече течноста. 

Ако течноста во текот на дестилацијата во прифатни-
от сад стане алкална, определувањето се повторува со до-
давање на соодветна количина киселина. 

Алтернативно, дестилатот може да се собира во 100 
ml или 250 ml борна киселина. 

Титрација 
Ако за собирање на дестилатот се користи сулфурна 

киселина, вишокот на киселина се титрира со 0,1 mcl (Na-
OH)/! или 0,25 mol (NaOH)/l до промена на бојата од вио-
летова во зелена. 

Ако за собирање на дестилатот се користи борна ки-
селина, амонијакот се титрира со 0,1 mol ЊЅ04)/1 или 
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0,25 mg (Ј ЊЅС)4)/1 сулфурна киселина додека бојата не се 
промени од зелена во виолетова. Се препорачува истовре-
мена гитрација на амонијакот во текот на дестилација га 
бидејќи го олеснува определувањето на крајната точка. 
Крајната точка ја покажува промената на бојата на смеса-
та на индикаторот. 

Ако не е можна наспоредна титрација, таа треба да се 
изведе непосредно по дестилацијата, водејќи сметка за тоа 
температурата на дестилатот да не биде повисока од 25 
()С. Под тие услови се одбегнува губење на амонијакот. 

Слепа проба 
Слепа проба се прави со 1 g сахароза. 

Контролна проба 
Контролната проба се приготвува така што се опре-

делува содржината на азотот во ацетанилидот или трип-
тофанот со додавање на 1 g сахароза. 

Супстанцијата за контролна проба се избира во од-
нос на брзината на разлагањето на мострата што се ана-
лизира. Ацетанилидот лесно се разложува, додека разла-
гањето на триптофанот е многу потешко. Триптофанот се 
суши пред користењето. 

Пресметување 
1. Пресметување на содржината на азотот 
Ако дестилатот е фаќан во сулфурна киселина, а ко-

личината на сулфурната киселина што е користена за фа-
ќање на амонијакот во мострата е иста како и кај слепата 
проба, содржината на азотот во проценти е: 

(Vo - VQ - Т х 0,014 - 100 
ш 1,4 (Vo - Vi) - Т m 

каде што е: 

Vo број на милилитра натриумхидроксид потро-
шен за слепа проба; 

Vi - број на милилитра натриумхидроксид потро-
шен при определувањето; 

Т - моларитет на растворот на натриумхидроксид 
што се користи за титрација; 

m - маса на мострата во грамови. 

Ако е дестилатот фаќан во борна киселина, 
содржината на азотот се изразува во проценти по маса и 
тоа: 

(Vi - Vo) - Т - 0,014 - ^ 1,4 (Vi - Vo) - Т 
loo гп m 

каде што е: 

Vo број на милилитра сулфурна киселина потроше-
на за слепа проба; 

Vi - број на милилитра сулфурна киселина потроше-
на за определување; 

Т - моларитет на растворот на сулфурна киселина 
што се користи за титрација; 

ш - маса на мострата во грамови. 

Како резултат се зема аритметичката средина од две 
наспоредни определувања, ако се исполнети барањата во 
поглед на повторливоста. Резултатот се дава најмалку на 
0,01 % (m/m). 

2. Содржината на сурови протеини се добива со 
множење на содржината на азотот со факторот 6,25. 

Забелешка: За определување на содржината на еуро 
ви протеин и можат да Се користат авк 
матски или полуавтоматски уреди шт 
работат врз принципот на Кјелдаловат 
метода. 

8. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АМОНИЈАЧЕН АЗОТ 

Примена 
Методот се применува за определување на амонијг 

чен азот во добиточната храна. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема е потр| 

бен и следниот прибор: 
1) кјелдал-тиквичка со зафатнина од 750 ml; 
2) апарат за дестилација со потребни делови; 
3) бирета со зафатнина од 50 ml; 
4) конична тиквичка (ерленмаер) 

Реагенси 
За определување на амонијачниот азот се користа 

следните реагенси: 
1) магнезиумоксид, MgO; 
2) раствор на сулфурна киселина, с (^ N2SO4) е О, 

mol/1; 
3) 0,5 % раствор метил-црвен во 96%-ен етанол. 

Определување 
Се мерат 5 до 10 g мостра и пренесуваат во шишет 

за дестилација, со зафатнина од 750 ml, во кое се додаваа 
250 ml дестилирана вода и 3 g MgO. Дестилационото im 
ше преку стаклената дестилациона крушка се поврзува с 
ладилникот и коничната тиквичка во кја претходно со 6i 
рета се внесени 50 ml 0,1 mol (Н2Ѕ04)/1 и додаден метиЈ 
-црвен, Со благо загревање започнува дестилацијата кој 
трае додека во коничната тиквичка не се предестилираа 
околу 150 ml дестилат или додека со лакмус не се утврд 
дека дестилацијата на азотот е завршена. 

На крајот дестилатот фатен во 0,1 mol (ЊЅ04)/1 с 
титрира со 0,1 mol (NaOH)/l и количината на предестил1 
раниот азот се пресметува на ист начин како и при опред( 
лувањето на вкупниот азот. 

Пресметување 
Содржината на амонијачниот азот се изразува в 

проценти по маса од земената мостра (воздушно сушева 
и се пресметува според формулата: 

X 

каде што е: 

^ (а - b) - 0,0014 - 100, 
m 

Л 

-% 

а - количина 0,1 mol ( - ЊЅ04)/1, употребена на поче 
токот на анализата во коничната тиквичка, в 
милилитри; 

b - количината 0,1 mol (NaOH) потрошена при тип 
рацијата за неутрализирање на слободната суЈ 
фурна киселина, во милилитри; 

0,0014 - количина на азотот која одговара на кoл^ 
чина од 1 ml 0,1 mol (^ ЊЅ04)/1; 

m - масата на измерената мостра во грамови. 

ГЈовторливост 
Разликата меѓу резултатите од две определувања на 

содржината на азотот што истовремено или непосредно 
едноподруго ќе ги изврши ист аналитичар не смее да пре-
мине 0,03 % од апсолутната вредност кога содржината на 
азотот е до 3% (m/m) или 1% од релативната средна вред-
ност кога содржината на азотот изнесува од 3 до 6%, и 0,06 
од апсолутната вредност кога содржината на азотот е по-
голема од 6% (m/m). 

9. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УРЕА - СПЕКТРОФОТОМЕ1 
РИСКИ 

Принцип и примена 
Определувањето на содржината на уреа се утврдув 

со спектрофотометриско мерење на апсорбанцијата на 42 
nm и се применува за определување на уреата во крмнип 
смеси и суровини за изработка на крмни смеси. 
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Апарати и прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема се корис-

ти следниот прибор: 
1) пипети; 
2) одмерни тиквички, со зафатнина од 100 ml, 250 ml, 

500 ml и 1000 ml; 
3) водена бања; 
4) спектрофотометар. 

Реагенси 
За определување на уреа се користат следните реаген-

си: 
1) р - диметил-аминобензалдехид (DMAB): се раство-

раат 16 g реагенс DMAB во I I алкохол и се додаваат 100 
ml хлороводородна киселина (рѓо ^ 1,19 g). Растворот е 
стабилен еден месец. Со изработката на нов реагенс се 
приготвува нова баждарена крива; 

2) раствор на цинк-ацетат: се раствораат 22 g 
(CHjCOC) Zn - 2 ЊО во вода, се додаваат 3 ml оцетна ки-
селина и се дополнува, со вода до 100 ml; 

3) раствор на калиумфероцијанид: во вода се раство-
раат 10,6 gfoFe (CN)6' ЗЊО во вода и се дополнува со во-
да до 100 ml 

4) активен јаглен; 
5) фосфатен пуфер, РН7: се раствораат 3,403 g безво-

ден КЊРОд и 4,355 g безводен К2НРО4 посебно во по 100 
ml свежа дестилирана вода. Тие два раствора се помешу-
ваат и дополнуваат до 1 1 со дестилирана вода; 

6) уреа - стандарден раствор; 
а) основен раствор, 5 mg/ml: се раствораат 5 g (мере-

но со точност 0,001 g) уреа во 1 1 дестилирана вода; 
б) работен раствор: се пипетираат 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18 и 20 ml основен раствор во садови со зафатнина од 
250 ml и се дополнува до цртата со фосфатен пуфер рН7. 
Тие раствори содржат од 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,8 и 
2,0, mg уреа/5 ml: 

в) референтен стандард: како референтен стандард се 
користи работен раствор со концентрација на уреа 1,0 
mg/1 ml. Растворот е стабилен една недела на температу-
ра пониска од 240С. 

Приготвување на стандардна крива 
Во епрувета се отпипетираат по 5 ml работни раство-

ри уреа и во секоја епрувета се додаваат по 5 ml раствор 
DMAB. Слепата проба се приготвува со 5 ml фосфатен пу-
фер и 5 ml раствор DMAB. Секоја проба се помешува и ос-
тава 10 минути во водена бања на температура од 25 0С. 
Се отчитува апсорбанцијата на цректрофотометарот на 
бранова должина од 420 nm и со слепата проба се опреде-
лува нула апсорбанција, а потоа се конструира баждарена-
та крива. 

Определување 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 500 ml се мери 

1 g мостра, се додава 1 g активен јаглен, 250 ml дестилира-
на вода, 5 ml раствор на цинкацетат и 5 ml раствор на ка-
лиумфероцијанид. Се матка 30 min до 500 ml и се дополну-
ва со дестилирана вода. Се проматкува и остава да се слег-
не. Низ филтрир-хартија (NO 40) растворот се профилтри-
ра и за натамошна анализа се зема чист филтрат. По 5 ml 
филтрат се пипиетира во епрувети, се додаваат 5 ml 
DMAB и веднаш се мешат. Во секоја серија мостра се 
вклучува референтен стандард (5 ml референтен стандард 
и 5 ml раствор DMAB) и слепа проба. Сите раствори се ос-
таваат 10 min во водена бања на температура од 25 0С. По-
тоа се отчитува апсорбанцијата на спектрофотометарот 
на бранова должина од 420 nm при слепа проба. 

Пресметување 
Содржината на уреа се изразува во проценти и се пре-

сметува според следната формула 

уреа в 

1,0 - апсорбанција на мострата 
апсорбанција на стандардот - mg мостра во аликвот 

10. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАЗЕИН 

Примена 
Определување на казеин се врши во млеко во прав ко-

га тоа млеко се користи како добиточна храна. 

Определување 
Се одмеруваат 10 g мостра и растворуваат со 140 ml 

дестилирана вода во чаша со зафатнина од 200 ml. Водата 
постепено се додава за да не се создаваат грутчиња. Така 
приготвената мостра се загрева до 40 0С, со постојано ме-
шање и контрола со термометар. Кога мострата ќе до-
стигне температура од 40 0С, се додава 1 ml заситен рас-
твор на стипса КгАЦЅО^г - 24ЊО заради издвојување на 
талогот. Ако талогот не се издвои, треба да се додадат 
капка по капка уште 0,5 ml раствор на стипса Потоа 
содржината од чашата се филтрира, па чашата и 
содржината на филтрир-хартијата трипати се мијат со 
дестилирана вода. 

Филтрир-хартијата, со содржината, се пренесува во 
кјелдал-шише и се постапува како и при определувањето 
на азотот. 

Пресметување 
Содржината на казеин се пресметува така што ут-

врдената количина на азот се помножува со 6,38 и се доби-
ва процент од масата на мострата. 

И . ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛАКТОАЛБУМИН 

Примена 
Определување на лактоалбумин се врши во произво-

ди од млеко за добиточна храна. 

Определување 
За определување на лактоалбумин се користи фил-

трат по одвејувањето на казеинот, што е утврдено во ме-, 
тодот за определување на казеин. Добиениот филтрат нај-
прво се неутрализира со 10% ен NaOH, па потоа се додава-
ат 0,3 ml концентрирана оцетна киселина разблажена со 
вода во однос 1:9. Така добиената неутрална мешаница се 
загрева на водена бања додека целиот лактоалбумин не се 
наталожи. Добиениот талог се собира на филтер кој е из-
миен со киселина, се мие со дестилирана вода, а потоа се 
определува директно азотот, што е опишано во методот 
за отстранување на азотот и суровите протеини пропишан 
во овој правилник. 

Пресметување 
Содржината на лактоалбумин се пресметува така 

што содржината на азотот се помножува со коефициентот 
6,38. 

12. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУРОВИ МАСТИ 

П р и н ц и п и п р и м е н а 
Методот се применува при орпеделувањето на суро-

ви масти во добиточната храна, освен во маслодајните 
култури и споредните производи од маслодајни култури. 
За тоа определување се применуваат две постапки зависно 
од видот на добиточната храна. Постапката А (директна 
екстракција со диетил-етер) се применува за сите видови 
добиточна храна што не се определуваат со постапката В: 
Постапката В се применува за испитување добиточна хра-
на од која не е можна директна екстракција со диетил-етер 
без претходна подготовка, добиточна храна од животин-
ско потекло, глутен, сува каша од компири, сув квасец, де-
лови на бисквити и јадења, производи од млеко и добиточ-
на храна која содржи најмалку 40% од споменатите суро-
вини. 

За производи со висока содржина на масло, масти 
или со висока содржина на влага што тешко се иситнуваат 
е неопходно мострата претходно да се третира. 

Принципот на методот А се заснова врз екстракција 
со диетил-етер отстранување на растворувачот со дести-
лација, сушење и мерење на остатокот. 
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Принципот на методоот В се заснова врз хидролиза 
на мострата на хлороводородна киселина, ладење и фил-
трација на растворот, а потоа врз миење и сушење на ос-
татокот добиен со екстракција со диетил-етер. 

Реагенси и помошни средства 
За определување на сурови масти се користат следни-

те реагенси: 
1) диетил-етер, безводен, слободен од пероксид (V20 

0,720 g/ml, точка на вриењето 34 до 35 0С); 
2) јаглентетрахлорид; 
3) натриум-сулфат. безводен; 
4) хлороводородна киселина, С (НС1) ^ 3 mol/1; 
5) средства за филтрација. 
Прибор 
Покрај другата лабораториска опрема се користи 

следниот прибор: 
1) sohlet - екстрактор или слична апаратура; 
2) апарат за загревање со контрола на температура-

та; 
3) вакуумска сушилница (притисок не помал од 13 

кРа); 
4) сушилница со контрола на температурата од 950 

до 98 0С; 
5) аналитичка вага; 
6) конична тиквичка (Ерленмаер), со зафатнина од 

300 ml или стаклен пехар со зафатнина од 400 ml. 

Определување 

Постапка А 
Се одмеруваат 5 g мостра за испитување, со точност 

од 0,001 g, се измешуваат со 2 до 3 g натриумсулфат и сме-
сата се пренесува во чаурата на екстракторот која се пре-
крива со памук. Чаурата се пренесува во ексикаторот и-се 
екстрахира 6 h со диети петер. При користењето на со клет-
-екстрактор, температурата се регулира така што да се по-
стигнат 15 сифонирања по час. Потоа се собира сувиот ос-
таток и се одмерува тиквичката во која се наоѓаат и дело-
ви од камен пливец. Потоа се врши дестилација, остато-
кот се суши во тек на 1,5 h во вакуумска сушилница при 
температура од 75 0С, се лади во ексикатор и се мери со 
точност 0,001 g. Повторно се суши 30 минути до констан-
тна маса. 

Постапка В 
Се одмеруваат 2,5 g мостра за испитување, со точ-

ност од 0,001 g и се пренесуваат во конична тиквичка или 
стаклена чаша. За производи со ниска содржина на ек-
стракт-диетил мострата за испитување изнесува 5 g. 

Во конична тиквичка со мостра за испитување се до-
даваат 100 ml хлороводородна киселина и делови од ка-
мен пливец. Коничната тиквичка се покрива со саатно 
стакло и се пренесува на апарат за загревање, каде што по-
лека врие 1 ћ. Потоа се лади и се додава мала количина на 
средство за филтрирање за да се спречи за време на фил-
трацијата губење на масло или маст. Филтрација се.врши 
низ дупла филтрир-хар гија, а остатокот се измива со лад-
на вода додека не престане киселата реакција. Се проверу-
ва дали на површината на филтратот има масло или маст. 
Ако се утврди присуство на масло или маст, мострата мо-
ра да се екстрахира со диетил-етер, како што е опишано 
во постапката А, пред хидролизата. 

Дуплата филтрир-хартија со остатокот се пренесува 
на саатно стакло и се суши 1,5 h во печка на 95 до 980С, а 
потоа се пренесува во чаурата на екстракторот и 6 h ек-
страхира со диетил-етер. Понатаму се постапува како што 
е утврдено со постапката А. 

Пресметување 
Екстрактот на диетил-етар се изразува како процент 

по маса на мострата и се пресметува според следната фор-
мула 

^ mo 

каде што е: 

mo - маса на мострата за испитување, во грамови 
mi - маса на коничната тиквичка со делови на каме 

пливец и со сув екстракт на етер; 
IT12 - маса на коничната тиквичка со делови на каме 

пливец, во грамови. 

Резултатот се изразува со една децимала. 

Повторливост 
Разликата меѓу две паралелни определувања што г 

извел истовремено или едноподруго ист аналитичар н 
смее да биде поголема од 0,3% масло или маст. 

13. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ МАСНИ КИСЕ 
ЛИНИ 

Принцип и примена 
Методот се применува при испитување на добиточн, 

храна сиромашна со скроб и на компоненти на добиточн; 
храна богата со масти. Со методот се определуваат еле 
болните масни киселини изразени како олеинска киселина 
Принципот се заснова врз титрација на мострата на ек 
стракт на етер со натриумхидроксид. 

Реагенси 
За определување на слободни масни киселини се ќе 

ристат следните реагенси: 
1) раствор с (NaOH) - 0,1 mol/1 (или КОН) В( 

96%-ен етанол; 
2) смеса на етанол и диетил-етер 1 -h 1 (V/V), неутра 

лизирана, 
3) фенолфталеин, 1%-ен раствор во етанол. 

Прибор 
Се користи водена бања. 

Определување 
По екстракцијата во диетил-етер, остатокот од маст! 

се растопува во 100 ml смеса на етанол-диетил-етер 1 Ч-
(V/V). Ако тој остаток слабо се растопува, растопување^ 
се забрзува со греење на растворот во шише на водела ба 
ња. Растворот добро се проматкува, потоа се додаваат ! 
до 3 капки фенолфталеин како индикатор и се титрира с( 
натриумхидроксид. 

^Пресметување 
Еден милилитар раствор с (NaOH) е 0,1 mol/1 одго 

вара на 0,0285 g олеинска киселина (С18Н34О2). Содржина 
та на слободни масни киселини како олеинска киселина в( 
проценти по масата се пресметува според формулата: 

00,0285-100 
измерена на маст, во грамови 

каде што е: 

С - број на милиметрите 0,1 mol/1 NaOH 

14. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КИСЕЛИНСКИ СТЕПЕН 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз екстракција на мостра сс 

67%-ен етанол и титрација со 0,1 mol/1 NaOH. Методот С( 
применува за определување на слободни масни кисели^ 
(киселински степен) во добиточната храна богата сс 
скроб. 

( 
Реагенси 

За определување на киселинскиот степен се користат 
следните реагенси на чистотија pro analysi: 

1) етанол, 67 %-тен (V/V) ^ 0,983 g/ml неутрализираа 
со натриумхидроксид со фенолфталеин како индикатор 
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2) индикатор, 3 %-тен раствор фенолфталеин во 70 
%-тен етанол; 

3) раствор с (NaOH) - 0,1 mol/1 NaOH на познат 
фактор. 

Прибор 
За определување на киселинскиот степен се користи 

следниот прибор: 
1) аналитичка вага; 
2) ерленмаер - тиквичка 
3) пипета; 
4) електрична маткалка; 
5) филтрир-хартија; 
6) микробирета по Банг, поделба 1/100. 

Приготвување на мостра 
Мострата мора да се иситни така што најмалку 90% 

од честитичките да минуваат низ сито со големина на от-
ворите од 1 mm. 

Определување 
Се измеруваат 10 g иситнета мостра на добиточна 

храна, со точност од 0,01 g и се пренесуваат во Ерленмаер 
- тиквичка. Потоа со пипета се додаваат 50 ml 67 %-тен 
етанол и со кружно движење се матка 15 min при темпера-
тура од 20 0С. Ако се користи електрична маткалка, довол-
но е 5 min мирување талогот да се слегне, а растворот се 
процедува низ набрана филтрир-хартија. 

По 5 min со пипета се земаат 25 ml филтрат и се пре-
несуваат во друга ерленмаерова тиквичка, потоа се дода-
ваат 0,5 ml индикатор на фенолфталеин и се титрира со 
раствор од 0,1 mol/1 NaOH додека не се појави постојана 
виолетова боја. 

Пресметување 
Киселинскиот степен го означува бројот на ml 1 

mol/1 NaOH потребни за Неутрализација на слободните 
масни киселини во 100 g мостра и се пресметува според 
следната формула: 

Киселински степен - 2а 
каде што е: 
а - потрошен број на ml О, 1 mol (NaOH)/l за неутра-

лизација 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите од две определувања из-

вршена паралелно или набрзо едноподруго не смее да из-
несува повеќе од 0,2 единици за вредноста на киселниски-
от степен до 3, а 0,3 единици за вредноста на кисели неки 
степен поголем од 3. 

15. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА рН ВРЕДНОСТ 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз електрохемиско мерење на 

рН вредност на водениот екстракт на добиточна храна. 
Методот се применува за сите хранива (освен маст, 

масло и сл.), и мешана добиточна храна. Ако постои осно-
вано сомнение на хомогеност, се зема соодветна поголема 
мостра (на пр. за силажа 100 g во 1 ООО ml). 

Прибор 
Освен вообичаената лабораториска опрема треба да 

се приготви: 
1) рН-метар со стаклена и Каломелова електрода; 
2) маткалка со околу 40 0/min и со садови со соодвет-

на зафатнина. 

Определување 
^Се одмеруваат 10 g мостра и со 100 ml вода се прене-

суваат во сад за екстракција. Заради подобра екстракција, 
потребно е да се додадат неколку стаклени перлици. Мос-
трата се екстрахира на маткалка, 15 min. Содржината се 
процедува и во бистриот филтрат се определува рН вред-
ност. 

16. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУРОВА ЦЕЛУЛОЗА 

Принцип и примена 
Методот се заснова врз третирање на мострата со 

сулфурна киселина и калиумхидроксид, па остатокот се 
одвојува со филтрирање и по сушењето и жарењето се из-
мерува. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема е потре-

бен и следниот прибор: 
1) аналитичка вага; 
2) извори на загревање (решо или пламеник); 
3) кварцни филтрирни лончиња и опрема за вакуум-

ско филтрирање; 
4) муфолна печка (печка за жарење); 
5) мелница со сито. 

Реагенси и помошни средства 
За определување на сурова целулоза се потребни 

следните реагенси на чистотија pro analysi и дестилирана 
вода: 

1) раствори на сулфурна киселина с (1/2 Н2ЅО4) е 
0,26 mol/1; 

2) раствори на калиумхидроксид с (КОН) - 0,23 
mol/1; 

3) средства против пенење (на пример силикон); 
4) ацетон; 
5) диетил-етер, чист; 
6) раствор на хлороводородна киселина с(НС1) - 0,5 

mol/1. 
Кварцен песок измиен и жарен на температура од 550 

0С ± 25 0С се вари 30 min во 4 mol/1 НС1. Потоа се мие со 
вода, додека не се ослободи од хлорид и се жари на темпе-
ратура од 550 ± 25 0С до константна маса. 

Приготвување на мостра 
Ако мострата содржи повеќе од 10% масти, претход-

но се подложува на одмастување со екстракција во дие-
тил-етер. Во гуч-лонче со филтрир-хартија на дното се од-
меруваат 3 g од мострата за испитување и трипати ре ми-
јат со по 50 ml диетил-етер, кој се отшмукува со помош на 
вакуум. Одмастената мостра квантитативно се пренесува 
во чаша со зафатнина од 600 ml и се определува суровата 
целулоза. 

За храна од која мастите не можат директно да се ек-
страхираат во диетил-етар, мострата се вари со 1,25 mol/1 
сулфурна киселина, потоа трипати се мие со ацетон (око-
лу 100 ml) и трипати со по 50 ml диетил-етер. Остатокот 
квантитативно се пренесува во чаша и се продолжува ва-
рењето со калиум-хидроксид. Тоа се применува на храна 
„замена за млеко“ и на остаток на лекарската индустрија. 

Од храна што содржи повеќе од 2% калциум се одме-
руваат 3 g мостра и се третираат 5 min со 100 ml ладен 
раствор на хлороводородна киселина, со концентрација 
од.0,5 mol/1. Остатокот се филтрира и се мие со ладна во-
да. Се користи за определување на сурова целулоза. 

Определување 
Во висока чаша со рамен раб, со зафатнина од 600 ml 

се одмеруваат 3 g мостра со точност од 0,001 g и се додава-
ат 200 ml сулфурна киселина. Чашата се става над изворот 
на топлина и се грее за содржината да проврие што по-
брзо. Вриењето потоа продолжува уште 30 min. Притоа да 
не дојде до испарување на водата односно до зголемување 
на концентрацијата на киселина во садот со мостра, на ча-
шите се ставаат шишиња со тркалесто дно низ кое проте-
чува ладна вода, така што тие да служат како кондензато-
ри. Наместо тие шишиња можат да се употребат и други 
видови ладилници, што спречуваат испарување на течнос-
та. По 30 минути вриење, се додаваат 50 ml ладна вода и 
содржината се филтрира под вакуум преку гуч-лонче со 
приготвена кварцна маса. Кога филтрацијата ќе заврши, 
се пристапува кон миење на преостанатата киселина од 
остатокот на мострата во лончето со врела дестилирана 
вода (950 - 100 0С) додека филтратот не биде неутрален. 

^растворениот материјал со помош на стаклено 
стапче се пренесува од лончето во веќе употребената чаша^ 
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и се додаваат 200 ml раствор на калиумхидроксид. Чашата 
се става на изворот на топлина и се грее до вриење, кое 
трае 30 min. Потоа се додаваат 50 ml ладна дестилирана 
вода и се филтрираат преку употребеното гуч-лонче. Оста-
токот се мие со врела дестилирана вода се додека не се от-
странат трагите од калиум-хидроксид. Потоа продолжува 
миењето на тој начин што се додава ацетон трипати во 
вкупната количина од приближно 50 ml и на крајот миење-
то со диетил-етер во вкупна количина од 50 ml се повтору-
ва три пати. 

Остатокот од нерастворената мостра (сурова целуло-
за) се суши во гуч-лонче на температура 105 0С, а потоа се 
лади во ексикатор и се мери до константна маса - mi (ma-
ѕа 1). Гуч-лончето се става во муфолна печка која е загреа-
на на температура од 550 до 600 0С. По жарењето се лади 
во ексикатор и се мери im (маса 2). 

Пресметување 
Содржината на сурова целулоза се изразува во про-

центи по маса и се пресметува според следната формула: 

(mi-m:) . 100 
m 

каде што е: 
m - маса на земената мостра, во грамови ; 
mi - маса на лончето со целулоза, во грамови; 
тг - маса на празното лонче, во грамови. 
Како резултат се зема следната аритметичка вред-

ност од најмалку две наспоредни определувања, ако се ис-
полнети и барањата во поглед на повторливоста. 

Резултатот се заокружува на две децимали. 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите од две наспоредни опре-

делувања, кои истовремено или набрзо едноподруго ги из-
ведува ист аналитичар, не смее да биде поголема од 0,5%. 

17. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СКРОБ 

Принцип и примена 
Содржината на скроб во мострата делумно се раз-

ложува со хлороводородиа киселина до декстрин и глуко-
за. По отстранувањето на протеинот од смесата се опреде-
лува оптичката активност на филтрираниот раствор. По 
корекцијата на резултатите за оптичката активност на оп-
тички активните супстанции што не се скроб, декстрин и 
глукоза, се пресметува содржината на скроб со помош на 
формула. 

Методот се применува при испитување на добиточна 
храна од животинско и растително потекло, освен кога се 
во прашање смеси што содржат компир, каша од репка, 
резанки од репка или цела репка, како и за производи со 
висока содржина на инсулин. 

Реагенси 
Сите реагенси мораат да бидат со чистотија ргоапа-

-lysi. За приготвување на раствор се користи редестилира-
на вода. 

Се користат следните реагенси: 
1) етанол 40% (V/V) (р ^ 0,948 g/mi), неутрален во од-

нос на фенолфталеин како индикатор; 
2) метил-црвено, индикатор 1 g/1 етанол 96% (V/V); 
3) хлороводородна киселина 25% (р ̂  1,126 g/ml); 
4) хлороводородна киселина 1,128 % (m/V); 
5) Carrez I: се растворуваат 21,9 g Zn 

(СЊСОО)2-2ЊО и 3 g СНзСООН во вода и се дополнува-
ат со вода до 1 ООО ml; 

6) Carrez II: се растворуваат 10?6 g КлРе (CN)e - ЗЊО 
во вода и до 100 ml се дополнуваат со вода; 

7) активен јаглен (carbo medicinalis). 

Прибор 
i Покрај вообичаената лабораториска опрема се корис-

ти и следниот прибор: 
1) мелница за фино мелење; 
2) аналитичка вага; 
3) водена бања 100 0С; 

4) тиквичка со зафатнина од 100 ml; 
5) мензура со зафатнина од 100 ml; 
6) пипета со зафатнина од 50 ml; 
7) пипета со зафатнина од 25 ml; 
8) пипета со зафатнина од 10 ml; 
9) конично шише со зафатнина од 200 ml; 

10) полариметар или сахариметар со полариметар-
ски цевки со должина од 200 mm. 

Приготвување на мострата за анализа 
Првите неколку грама мостра сомелена во мелница 

се отфрла, а остатокот се сомелува така што честичките 
од млевот да минуваат низ сито со големина на отворите 
од 0,5 mm. Сомелената мостра мора да биде добро хомо-
генизирана за да се одбегне издвојување на одделни фрак-
ции. Сомелената мостра се држи во добро затворено ши-
ше и се анализира што е можно побргу. 

Определување 

Определување на вкупната оптичка активност 
Се измеруваат 2,5 g мостра со точност од 0,001 g и со 

25 ml 1,128% Н О се пренесуваат во одмерна тиквичка со 
зафатнина од 100 ml. Содржината добро се изматкува (да 
не останат грутчиња), грлото на тиквичката се мие со но-
ви 25 ml НО, а содржината уште еднаш добро се п ром ат-
кува и тиквичката се нурнува во врела водена бања. Коли-
чината на водата во бањата мора да биде толкава што по 
нурнувањето на тиквичката вриењето да не престане. 

Во текот на првите три минути содржината силно се 
проматкува неколку пати, но тиквичката не се вади од ба-
њата. По точно 15 min тиквичката се вади од водената ба-
ња, се додаваат околу 30 ml ладна редистилирана вода и 
содржината во тиквичката се лади со вода до собна темпе-
ратура. 

За таложење на протеинот се додаваат 5 ml Carrez I, 
се матка 1 min, се додаваат 5 ml Carrez И, повторно се мат-
ка 1 min и се дополнува со вода до 100 ml, се промашува и 
се филтрира. 

Содржината на тиквичката добро се промашува, се 
остава 15 min и се филтрира низ сува филтрир-хартија. 
Ако филтратот не е бистар, се повторува определувањето, 
а за таложење на протеинот се земаат 10 ml Carrez I и 10 
ml Carrez II. 

Ако и потоа растворот не стане бистар, се додаваат 
околу 2 g активен јаглен, добро се проматкува и повторно 
филтрира низ сува филтрир-хартија. 

Со добиениот бистар раствор се наполнува полари-
метарската цевка долга 200 mm и се определува оптичката 
активност. 

Определување на оптичката активност на супстанции 
растворливо во етанол 40% (V/V) 

Се измеруваат 5 g мостра со точност од 0,001 g и со 80 ml 
етанол 40% (V/V), се пренесуваат во одмерна тиквичка со 
зафатнина од 100 ml, добро се проматкува и се остава на 
собна температура 1 h. За тоа време содржината на тик-
в?ач ката на секои 10 min се проматкува, потоа се дополну-
ва со етанол а до ознаката, повторно се промашува и се 
филтрира. 

Забелешка: Кога добиточната храна содржи повеќе 
од 5% лактоза, по одмерувањето на мос-
трата и додавањето на 80 ml етанол, 
содржината се пренесува во одмерна тик-
вичка со зафатнина од 100 ml, која потоа 
се спојува со ладилникот и држи 30 min 
на водена бања на температура од 50 0С. 
Потоа содржината се лади, се дополнува 
до ознаката и се филтрира. 

Се одмеруваат 50 itil филтрат, се ставаат во тиквичка 
со зафатнина од 250 ml, се додаваат 2 ml 25% НО, се споју-
ва со ладилнихот и се нурнува во врела водена бања и 
држи точно 15 min. Потоа содржината се префрлува во од-
мереа тиквичка со зафатнина од 100 ml, тиквичката се мие 
со ладна вода и содржината се лади со вода до собна тем-
пература. 

За таложење на протеинот се додаваат 5 mi Carrez I, 
се матка 1 min, се додаваат 5 ml Carrez И, повторно се мат-
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ка 1 min. и се дополнува со вода до 100 ml, се проматкува и 
филтрира. 

Поларизационата цевка долга 200 ml се наполнува со. 
бистар раствор и се определува оптичката активност. 

Мерењето се изведува на полариметар или сахариме-
тар на собна температура. 

Забелешка: Кога се во прашање хранива, како што 
се коскено брашно, месно брашно, риби-
но брашно, алкално третирани брашна и 
бранша со висока содржина на вар, се 
врши неутрализација. 

Пресметување 
Содржината на скроб се изразува во проценти и се 

пресметува според следната формула: 

W - 10 О О О - - - t и D20 . 1 . с. 
каде што е: 
а - Р - р 
Р - вкупна оптичка активност, во кружни степени 
р - оптичка активност на фракцијата растворена во 

етанол 40% (V/V), во кружни степени; 
ИО^пецифичен агол на ротацијата даден во табела-

та 
1 - должина на полариметарска цевка; 
с - константа чија вредност зависи од типот на по-

лариметарот; 
с - 1, за полариметар со кружна скала; 
с ^ 2,8885 за полариметар со интернационална 
скала за шеќер; 
с е 2,8854, за Венцкеов (Ventzke) тип полариме-
тар. 

Вредностите за специфични оптички ротации на не-
колку видови скроб определени со овој метод во кружни 
степени се дадени во табелата. 

Скроб Специфична оптичка рота-
ција 

М D20 

Пченица 182,7 
Овес 181,3 
'Рж 184,0 
Јачмен 181,5 
Пченка 184,6 
Ориз 185,9 
Компир 195,4 
Средна вредност 185,05 

пепелот се изразува во проценти на маса. Методот се ко-
ристи за определување на пепелот во добиточна храна. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема се корис-

тат и: 
1) аналитичка вага; 
2) муфолна печка, со можност за регулација на темпе-

ратурата на 5500С. Температурата во печката во близина 
на садот за жарење не смее да се разликува за повеќе од 
200С во однос на определената температура; 

3) су т и л ница регулирана на температура од 103 ± 
20С; 

4) извори на загревање (решо или пламник); 
5) сад за жарење од порцелан, платина или легура на 

платина и сребро или друг материјал погоден за условите 
за испитување, со соодветна форма, зафатнина од 20 до 30 
ml и височина до 5 cm; 

Забелешка: За мострите кои во текот на јагленосува-
њето имаат тенденција за бабрење, треба 
да се користат садови со зафатнина од 30 
до 250 ml и височина до 10 cm. 

6) ексикатор, снабден со ефикасно средство за суше-
ње. 

Ако одмереното изнесувало 2,5 g и должината на по-
лариметарската цевка 200 mm, а за специфична ротација е 
земена просечна вредност од 185,05, содржината на скро-
бот во проценти изнесува: 

W % е 10.887 - за кружна скала; 
W % = 3,769 - за скала за шеќер; 
W % е 3,773 - за Венцкеова (Ventzke) скала. 
Како резултат од едно определување се зема аритме-

тиката средина на пет отчитувања на оптичката ротација 
на еден раствор. За конечен резултат на мострата се зема 
аритметичката средина на најмалку две наспоредни опре-
делувања извршени истовремено на иста мостра. 

Повторливост 
Разликата меѓу две паралелни определувања на иста 

мостра не смее да биде поголема од: 
- 0,4%, во апсолутна вредност - за содржина до 40% 

скроб; 
- 1,0%, во релативна вредност - за содржина на скроб 

поголема од 40%. 

18. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУРОВ ПЕПЕЛ 

Принцип и примена 
Методот се заснова врз разлагање на мострата со 

жарење на температура од 5500С и мерење на остатокот, а 

Определување 
Во садот за жарење кој претходно е загреван 30 мин. 

во муфолна печка, на температура од 5500С, издаден во ек-
сикаторот и измерен со точност од 0,0001 g, се одмерува 
околу 3 g мостра за испитување со точност од 0,0001 g. 

Садот за жарење со мострата постепено се загрева на 
решо или пламник, до јагленосување на мострата, така 
што во текот на целата постапка да не дојде до загубување 
на неорганската материја. Садот се пренесува во муфолна-
та печка, претходно регулирана на 5500С, и се става во 
печката 3 h. Визуелно се проверува дали пепелот е ослобо-
ден од јагленосани честички. Ако јагленосани честички се 
задржале, садот повторно се враќа во муфолната печка и 
се грее 1 h. Ако јагленосаните честички уште се видливи 
или ако се сомнева во нивното присуство, садот се остава 
пепелот да се издади. Пепелот потоа се навлажува со дес-
тилирана вода, внимателно се исушува во сушилницата 
на температура од 103 ± 20С, а потоа садот се враќа во 
муфолната печка и повторно се загрева 1 h. Потоа се става 
во ексикаторот да се издади до собна температура и брзо 
се мери, со точност од 0,0001 g. 

Забелешка: Пепелот добиен според наведената по-
стапка може подоцна да се користи за 
определување на пепелот нерастворлив 
во хлороводородна киселина. 

Пресметување 
Суровиот пепел се изразува во проценти по маса и се 

пресметува по следната формула: 

(шг - mo) - 100 
mi - mo 

каде што е: 

mo - маса на празниот сад, во грамови; 
mi - маса на садот со мостра за испитување, во гра-

мови; 
Ш2 - маса на садот и суровиот пепел, во грамови. 

Како резултат се зема аритметичката средна вред-
ност на две паралелни определувања, со тоа што да се за-
доволени условите на повторливоста. 

Резултатот се изразува со два децимала. 

Повторливост 
Разликата меѓу две паралелни определувања на иста 

мостра не смеат да бидат поголеми од: 
0,3 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 

пепел помал од 3%; 

д-
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0,4 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел од 3 до 5%; 

0,5 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел од 5 до 20%; 

0,7 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел од 20 до 40%; 

1 единица (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел поголема од 40%. 

19. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕПЕЛ НЕРАСТВОРЛИВ ВО 
ХЛОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА 

Принцип и примена 
За определување на пепел нерастворлив во хлорово-

дородна киселина се применуваат две постапки, зависно 
од видот на добиточната храна. 

Принципот на постапката А се состои во разлагање 
на органската материја со согорување, а добиениот пепел 
се третира со 10% раствор на хлороводородна киселина, 
се филтрира, се суши, се запалува и добиениот остаток се 
мери. 

Постапката А се применува на хранива од органско 
потекло и на крмни смеси во кои се претпоставува 
содржина на пепел до 1%. 

Принципот на постапката Б се заснова на издвојува-
ње на состојките на мострите нерастворливи во раствор 
на хлороводородна киселина и врз натамошна примена на 
постапката А. 

Реагенси 
Се користат следните реагенси: 
1) 10%-тен раствор на хлороводородна киселина; 
2) раствор на трихлороцетна киселина (се одмерува 

200 g киселина и се дополнува со вода до 1 1) - (за постап-
ката А); 

3) раствор на трихлороцетна киселина (се одмерува 
10 g киселина и се дополнува со вода до 10 1). 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) муфолна печка, со можност за регулација на темпе-

ратурата на 5500С (температурата во печката во близина 
на садот за запалување не смее да се разликува повеќе од 
200С во однос на определената температура); 

2) аналитичка вага; 
3) сушилница, со можност за регулација на темпера-

турата на 103 ± 20С; 
4) решо или пламник; 
5) ,водена бања; 
6) сад за согорување од порцелан, платина или легу-

ра на платина и сребро или од друг погоден материјал, со 
зафатнина од 20 - 30 ml и височина до 5 cm; 

7) ексикатор со ефикасно средство за сушење. 

Определување 

П о с т а п к а А 
Во изжарен сад се одмерува 5 g мостра за испитува-

ње, со точност од 0,0001 g. Садот за согорување со мостра-
та за испитување се става на решо или пламник и постепе-
но се загрева до јагленосување, а потоа се пренесува во 
муфолната печка претходно загреана на 5500С и се остава 
3 h. Визуелно се проверува дали пепелот е ослободен од 
јагленосани честички. Ако не е, садот повторно се враќа во 
печката и се жари 1 h. Ако јагленосани честички се уште 
видливи или ако постои сомневање дека уште ги има, пе-
пелот се разладува а потоа се навлажува со дестилирана 
вода. Влагата постепено се испарува во сушилницата на 
температура од 103 ± 20С, пепелот повторно се преместу-
ва во муфолната печка и се жари 1 h. Садот потоа се става 
во ексикаторот да се излади до собна температура. Оста-
токот во садот - пепелот квантитативно се пренесува во 
чаша со зафатнина од 250 до 400 ml, се прелива со 75 ml 
раствор на хлороводородна киселина, внимателно се грее 
на решо или пламник до вриење и се остава да врие 15 
min. Врелиот раствор се филтрира преку филтрир-хартија 
без пепел, потоа филтрир-хартиЈата со остатокот се изми-
ва со врела вода се додека од водата за испитување не се 

отстрани киселината. Филтрир-хартијата со остатокот се 
пренесува во садот за согорување кој претходно е загреван 
30 min во муфолната печка на температура од 5500С, изда-
ден во ексикаторот' и измерен со точност 0,001 g. 
Содржината во садот се грее 2 h во сушилница на темпе-
ратура од 103 ± 20С, потоа 30 min се жари во муфолната 
печка на температура од 5500С. По жарењето садот се ста-
ва во ексикаторот да се издади до собна температура и из-
даден брзо се мери, со точност од 0,0001 g. 

П о с т а п к а В 
Во садот со мостра за определување постепено се до-

дава 25 ml вода и 25 ml раствор на хлороводородна кисе-
лина, се промешува и се чека да се загуби пената. Потоа се 
додаваат 50 ml раствор на хлороводородна киселина, по-
вторно се промешува и, по потреба, ќе се почека пената да 
се загуби. Садот 30 min или подолго се грее на зовриена 
водена бања додека скробот не се разгради. 

Врелиот раствор се филтрира преку филтрир-харти-
ја, без пепел, и филтрир-хартијата со остатокот се измива 
со 50 ml врела вода. 

Забелешка: Ако растворот тешко се филтрира, опре-
делувањето мора да се повтори на нова 
мостра, но сега наместо 50 ml раствор на 
хлороводородна киселина се додава 50 
ml трихлороцетна киселина, а филтрир-
-хартијата со остаток од пепелта пред 
измивање со топла вода се измива со то-
пол раствор на трихлороцетна киселина. 
Филтрир-хартијата со остатокот од пе-
пелта се пренесува во садот за жарење, се 
суши во сушилницата 2 h на температу-
ра од 103 ± 20С, а потоа се жари 3 h во 
муфолната печка. По жарењето садот се 
става во ексикаторот да се издади до соб-
на температура и издаден брзо се мери, 
со точност од 0,0001 g. 

Пресметување 
Количината на пепелот нерастворлив во хлороводо-

родна киселина се изразува во проценти маса и се пресме-
тува по следната формула: 

(mi - mo) - ^ mi 
каде што е: 

mo - маса на празниот сад, во грамови; 
mi - маса на мострата за испитување, во грамови; 
Ш2 - маса на садот со пепел нерастворлив во хлоро-

водородна киселина, во грамови. 

Како резултат се зема средна аритметичка вредност 
на две паралелни определувања, ако се исполнети барања-
та во поглед на повторливоста и резултатот се изразува со 
два децимала (m/m). 

Повторливост 
Разликата меѓу две паралелни определувања на иста 

мостра не смее да биде поголема од: 
0,3 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 

пепел нерастворлив во хлороводородна киселина помал 
од 3%; 

0,4 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел нерастворлив во хлороводородна киселина од 3 до 
5%; 

0,5 единици (во апсолутна вредност) - th содржина на 
пепел нерастворлив во хлороводородна киселина од 5 до 
20%; 

0,7 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел нерастворлив во хлороводородна киселина од 20 до 
40%; 

1,0 единици (во апсолутна вредност) - за содржина на 
пепел нерастворлив во хлороводородна киселина поголем 
од 40%. 
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О. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕ?АЗОТНИ ЕКСТРАКТИВ-
НИ МАТЕРИИ 

Примена 
Определување на безазотни екстрактивни материи се 

рименува за сите видови добиточна храна. 

Пресметување 
Безазотните екстрактивни материи се изразуваат во 

роценти по маса на мостра и се пресметуваат по следна-
а формула: 

100 - (V 4- ЅР 4- ЅМ 4- ЅС 4- ММ) 
каде што е: 

ЅР - процент на сурови протеини; 
ЅМ - процент на сурови масти; 
ЅС - процент на сурова целулоза; 
V - процент на влага; 

ММ -процент на минерални материи. 

21. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРИДИ 

Принцип и примена 
Принципот се состои во титрација на водениот рас-

вор на подготвената количина на мостра со раствор на 
ребронитрат, кој со хлоридот во вода дава талог на среб-
долорид. 

Методот се применува за определување на хлоридот 
0 добиточната храна. 

Реагенси 
За определување на безалкохолните екстрактивни ма-

ерии се користат следните реагенси на чистота pro analy-
1 и дестилирана вода: 

1) 10%-ен раствор на калиумхромат; 
2) раствор на сребронитрат c(AgN03) е 0,1 mol/1. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, се ко-

ристи и следниот прибор: 
1) сад за одмерување; 
2) стаклен сад со зафатнина од 100 ml; 
3) пипета со зафатнина од 20 ml; 
4) стаклена чаша со зафатнина од 400 ml; 
5) шприц-шише; 
6) бирета; 
7) стаклено стапче. 

Определување 
На аналитичка вага се одмерува приближно 10 g мос-

ра со точност 0,001 g и се додава 50 ml дестилирана вода; 
to6po се измешува и се остава 2 h при повремено мешање. 
Тотоа се процедува них филтрир-хартија во стаклен сад 
о зафатнина од 100 ml, талогот добро се измива со дести-
шрана вода и садот до ознаката се дополнува со дестили-
р а вода. Од растворот приготвен на тој начин со пипета 
е земаат 20 ml раствор, се додаваат 2 до 5 капки 10%-ен 
алиумхромат и се титрира со 0,1 mol/1 раствор на среб-
)0нитрат се додека растворат не стане портокалов. 

Пресметување 
Количината на натриумхлорид се добива оД количи-

н а на потрошениот раствор на сребронитрат и количи-
н а на мострата за анализа. 

Количината на натриумхлорид се изразува во про-
фити, а се пресметува по следната формула 

A-F-0,005844-V-100 
а-т 

каде што е: -

А - зафатнина 0,1 mol/1 раствор на сребронитрат, 
потрошена за титрација, во милилитри; 

F - фактор 0,1 mol/1 раствор на сребронитрат; 

0,005844 - маса на натриумхлорнд еквивалентна на 
1 ml 0,1 mol/1 раствор на сребро нитрат; 

V - зафатнина на растворат во мерниот сад; 
100 - пресметка на процент; 
а - зафатнина на растворот употребена за титраци-

ја; 
m - маса на одмерената мостра за анализа, во гра-

мови. 

22. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАТРИУМХЛОРИД 

Примена 
Методот се применува за утврдување на натриум?^-

рид во кујнска - јодирана сол. 

Реагенси 
За определување на натриумхлоридот се употребува-

ат следните реагенси: 
- 1) раствор на сребронитрат c(AgN03) е 0,1 mol/1; 

2) 10 %-ен раствор на калциумхромат (КЈСГО-З), 

Приготвување на раствор 
Се одмерува 17 g сребронитрат и се раствора во 1 1 

вода, па титарот на овој раствор се определува со помош 
на раствор на хемиски чист, исушен NaCl, на температура 
од 1050 С на следниот начин: 0,1 до 0,2 g NaCl, измерен со 
точност 0,0002 е, се префрла во конична тиквичка, се рас-
твора во 30 ml дестилирана вода, се додаваат 4 капки 
10%-ен раствор на калиумхромат и се титрира со пригот-
вениот раствор на сребрнонитрат се додека црвената боја 
не биде постојана. ( 

Определување 
Се одмерува 5 g мостра се пренесува во мерно шише 

со зафатнина од 250 ml, се прелива со вода до две третини 
од зафатнината на шишето, па повремено, во текот на по-
ловина час, силно се матка. Тогаш се долива вода до озна-
ката и се филтрира низ сува набрана филтрир-хартија. 
Првиот дел од филтратот се отфрла, а потоа “со пипета се 
зема 50 ml филтрат, кој се титрира со раствор од О,! rnol 
(AgN03)/l со додавање на 2 до 3 капки 10%-ен раствор ка-
лиумхромат се додека црвенкастата боја не биде постоја-
на. 

Пресметување 
Содржината на натриумхлорид се изразува во про-

центи и се пресметува по следнета формула: 

а-f-0,005846-V-100 
b-m 

каде што е: 

а - количина на растворот 0,1 mol (AgN03)/l во, ми-
лилитри потрошен за титрација; 

f т фактор на растворот 0,1 mol (AgN03)/l; 
0,005846 - количина на NaCl, во грамови, која одго-

вара на 1 ml точно 0,1 moi/1 раствор на 
AgN03; 

V - зафатнина на течноста во мерното шише, во ми-
лилитри; 

b - количина на филтратот земена за титрација, во 
милилитри; 

m - маса на испитуваната мостра, во грамови. 

Забелешка: Ако филтратот кој се добива во постап-
ката за определување е темно бојосан, 
тогаш аликвотниот дел се филтрира, со 
додавање на 1 ml 10%-еи раствор на на-
триум-карбонат, се впарува до сув и се 
жари во електрична печка на температу-
ра до 500 0С. Бел до сувобел пепел се нас-
твора во разблежена азотна киселина 
(1 4- 3) и се филтрира, а потоа во филтра-
тот се определува NaCl, како што е тоа 
утврдено во постапката за определување. 
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23. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНОЛЕПТИЧКИТЕ 
СВОЈСТВА НА ЈОДИРАНА СОЛ ЗА ДОБИТОЧНА 

ХРАНА 

Определување на миризбата 
Се одмерува 20 g јодирана сол и со малку вода се 

трие со толчник во тријалник. Мешаницата не смее да ис-
пушта миризба, освен блага специфична миризба на мате-
рии ако се додадени заради облагородување на солта или 
за терапевтски цели. 

Испитување на вкусот 
Вкусот се утврдува со проба на 5%-ен воден раствор 

на сол во дестилирана вода. 

Испитување на бојата 
Јодираната сол мора да има теракот-црвена односно 

сиво-црна боја, која мора да одговара на стандардните 
мостри на сол денатурирана со 0,2% хематит во прав или 
фино иситнет дрвен јаглен. 

24. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВОДА ВО ЈОДИРАНАТА 
СОЛ (ХИГРОСКОПНА И КРИСТАЛНА) 

Определување 
Во претходно исушен и тариран стаклен сад за мере-

ње, со брусен капак, се одмерува околу 5 g мостра, така 
што да биде раширена по целото дно на садот. Заедно со 
брусениот капак садот се внесува во сушилницата и се су-
ши на темепратура од 105 0С до константна маса (сушење-
то трае околу 3 часа). По ладење од 30 минути во ексика-
тор со калциумхлорид или силикагел, садот со капак се 
измерува. 

Пресметување 
Количината на вода се изразува во преценти по маса. 

и се пресметува според следната формула: 

b - 100 

каде што е: 

b - загуба во масата на солта по Сушењето, во гра-
мови; 

а - измерена количина на мострата, во грамови. 

25. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИИ НЕРАСТВОРЛИ-
ВИ И РАСТВОРЛИВИ ВО ВОДА ВО ЈОДИРАНА СОЛ 

Приготвување на мостра 
За определување на материи нерастворливи и рас-

творливи во вода мострата се подготвува така што истата 
за испитување се иситнува за да може да помине низ сито 
со отвори од 1 mm. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИИ НЕРАСТВОРЛИВИ 
ВО ВОДА 

. Се одмерува 10 g јодирана сол и се раствора во 200 ml 
дестилирана вода. Потоа се загрева до вриење и веднаш се 
филтрира низ густа филтрир-хартија, која претходно е из-
миена со 96%-ен етанол, а потоа 20 минути се суши на те-
мепература од 150 0С и се мери. 

Остатокот на филтерот се измива со врела вода до 
престанување на реакцијата на хлор. Потоа филтрир-хар-
тијата со нерастворливиот остаток се суши 2 h на темпе-
ратура од 105 0С, се лади во ексикаторот и се мери. Фил-
тратот се фаќа во мерно шише со зафатнина од 500 ml. 
Кога ќе се издади, се дополнува со дестилирана вода до 
ознаката и се чува за натамошно испитување. 

Количината на метерии нерастворливи во вода се из-
разува во проценти и се пресметува по следната формула: 

100 b 

каде што е: 

а - маса на мострата за анализа, во грамови; 
b - маса на остатокот на филтрир-харгија, во гра-

мови. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИИ РАСТВОРЛИВИ ВО 
ВОДА 

Од филтратот добиен со одвојување на состојките не-
растворливи во вода се определуваат следните состојки на 
јодираната сол Ѕ042, О , Са, Mg и MgCl2. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈОНИ Ѕ042 

МЕТОД 
ГРАВИМЕТРИСКИ 

Принцип 
е 

Принципот се заснова врз таложење на сулфатни јо-
ни во раствор на хлороводородна киселина како бариум-
слуфат, кој и се жари и се мери. 

Реагенси 
За определување на јоните на Ѕ042- се користат след-

ните реагенси: 
- 38%-тна хлороводородна киселина (а - 1,19 g/ml); 
- раствор на бариумхлорид: се одмерува 122 g BaCh -

2ЊО и се раствора во 1000 ml вода. 

Определување 
Се раствора 5 g мостра за испитување во 100 ml дес-

тилирана вода во која се додадени неколку милилитри 
хлороводородна киселина. Сето се загреба до вриење и се 
додава топол раствор на бариумхлорид во мал вишок, па 
се остава неколку саати да се сталожи. Тогаш се профил-
трира низ густа филтрир-хартија, се измива со врела дес-
тилирана вода додека не исчезне реакцијата на О , се ису-
шува во лонче, се жари на темепература од 600 0С, се изла-
дува во ексикатор и се мери. 

процент Ѕ042" 
процент ЅОз ѕ 

- 8,231 - а 
6,86 - а 

каде што е: 
а - содржина на лончето, во грамови. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈОНИ НА ХЛОР 
По определување на материите нерастворливи во во-

да, од секое мерно шише се испипетира по 10 ml филтрат 
во конична тиквичка со зафатнина од 300 ml и се дополну-
ва со дестилирана вода до 100 ml, се додаваат 6-7 капки 
5%-ен раствор на К2СГО4 и се титрира со 0,1 mol (Ag-
N O J ) / 1 до првата најмала промена на бојата. 

Количината на хлорот се изразува во проценти и се 
пресметува по следната формула: 

b-500,35457 

каде што е: 

а - маса на измерената сол, во грамвои; 
б - потрошок на 0,1 mol (AgN03)/l, во милилитри. 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАТРИУМХЛОРИД 
Количината на N a d се изразува во проценти и се 

пресметува по следната формула: 

5,845 а 
каде што е: 

а - број на потрошените милилитри раствор на Ag-
NO3 за -пгграција 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАГНЕЗИУМХЛОРИД 

Принцип 
Методот се заснова врз екстракција на мострата за 

испитување со етанол и титрација со динатриуметилен 
диаминтетраоцетна киселина (комплексон III). 
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Реагенси 
За определување на магнезиумхлорид се користат 

гадните реагенси: 
1) етанол 96%; 
2) раствори за титрација: 
а) раствор на натриумхидроксид с (NaOH) ^ 1 mol/1; 
б) 0,1%-ен воден раствор на метил-портокал; 
в) раствор на хлороводородна киселина с (НС1 ^ 0,1 

iol/l; 
г) раствор на динатриуметилен диамин тетраоцетна 

исел ина с - 0,05 mol/1 (БОТА); 
д) пуферен раствор рН - 10 (54 g NH4CI 4- 350 ml; 

5%-ен раствор на NH4OH се дополнува со дестилирана 
ода до 1000 ml); 

ѓ) ериохром-црн Т: фино се иситнува 1 g ериохром-
црн со 100 g NaCl. 

Определување 
Се одмерува 10 g мостра, се става во шише со зафат-

ина од 200 ml, се додава 50 ml етанол, се затвора и матка 
О min. а потоа се филтрира. Со пипета се пренесува 25 ml 
(илтрат во конична тиквичка, се додава 70 ml дестилира-
а вода 5 ml пуферен раствор и околу 0,3 g смеса на инди-
атор и се титрира со раствор на комплексен III до проме-
а на бојата во сино. 

Пресметување 
Количината на MgCh се изразува во проценти и се 

1ресметува по следната формула: 
0,09253 - а 

каде што е: 
а - број на милилитри на потрошениот раствор при 

титрација на комплексен III. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАЛЦИУМ 
По определување на материите нерастворливи 
во вода, од филтратот се испипетира 50 ml во ко-
мична тиквичка со зафатнина од 300 ml. По дода-
вање на 10 - 15 ml 0,1 mol (NaOH)/l и на индика-
тор (мурексид и NaCl во однос 1:250), се титрира 
со 0,01 mol/1 комплексон III до промена на боја-
та од црвенкаста во виолетова. 
Количината на Са се изразува во проценти и се 
пресметува по следната формула: 

О, 04 b-100 
а 

каде што е: 
ноличина на испитуваната сол, во грамови; 

b - број на милилитри раствор потрошен за титра-
ција. 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАГНЕЗИУМ 

По определување на материите нерастворливи во во-
да, од филтратот се испипетира 50 ml во конична тиквичка 
со зафатнина од 300 ml и се загрева на темепература од 40 
0С, се додава 5 ml пуферен раствор и индикатор ери-
хром-црн Т. Потоа растворот, чијшто рН вредност е 10, се 
титрира со раствор 0,01 mol (комплексен III/1) до проме-
ната на бојата во светлосина. 

Количината на Mg се изразува во проценти и се пре-
сметува по следната формула: 

(с - b) 1,22 
а 

каде што е: 
а - количина на испитуваната сол, во грамови; 
b - потрошок на раствор за титрација Са, во мили-

литри; 
с - потрошок на раствор за титрација на Са -f Mg, 

во милилитри. 
26. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА Н А Т Р И У М И К А Л И У М 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз определување на натриу-

мот и калиумот со помош на пламен фотометар. Методот 
за определување на калиум и натриум се применува за до-
биточни хранива, хранливи додатоци и крмна смеса. 

Приготвување на раствор на мостра за фотометрирање 
Се одмерува околу 1 g мостра, се навлажува со сул-

фурна киселина (разблажена 1 4- 10), се исушува на елек-

трична плоча и се жари на температура од приближно 500 
0С до целосно разградување на органската материја. Оста-
токот се раствора со варење со 2 до 5 ml хлороводородна 
киселина на водена бања со додавање на 50 ml вода. 
Содржината на садот се префрла во чаша, се загрева до 
вриење и се додава амонијак до потполно таложење на 
железото, алуминиумот и фосфатот. Во растворот мора да 
има амонијак во незначителен вишок (миризба). Непос-
редно потоа се врши филтрирање, па талогот се измива со 
врела вода. Талогот, кога го има во поголеми количини, се 
раствора во што помалку хлороводородна киселина, по-
вторно се таложи со амонијак и добиениот талог се изми-
ва со врела вода. Соединетите филтрати (ако е потребно) 
се впаруваат на помала зафатнина, се претураат во мерно 
шише и се дополнуваат со вода до ознаката. Во растворот 
се наоѓаат вкупни количини на калиум и натриум. 

Определување 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАЛИУМ 
Емисиониот интензитет на калиумовиот спектар се 

определува со монохроматор на 768 nm (нанометар) или 
со употреба на некои стандардни филтри, во пламен на 
ацетилен и воздух или кислород, или водород и кислород. 
Растворот на мострата приготвен на тој начин се става во 
распрскувачот на инструментот, па на галванометарот се 
определува скршнувањето на стрелката кое треба д? се 
најде во границите определени со баждарна крива. Во 
спротивно, потребно е растворот да се разблажи. Баждар-
ната крива се определува на тој начин што 1,5829 g кали-
умхлорид (сушен на температура од 5000 С) се раствора во 
1000 ml вода (1 ml раствор содржи 1 Mg К2О), па од тој 
раствор се зема, според очекуваната содржина на калиум 
во мострата: 10, 20 ml, итн. и се разблажува со вода до 
1000 ml. Со така добиените раствори на пламенофотоме-
тарот се определува интензитетот на скршнувањето на 
галванометарот за бранова должина од 768 nm. Добиените 
вредности за баждарната крива (пропустливост) се нанесу-
ваат на милиметарска хартија, и тоа: на ординатата фото-
метриската вредност, а на апсцисата соодветните концен-
трации на стандардните раствори како К2О во jxg/ml. Низ 
така добиената точка се провлекува баждарната крива. Од 
големината на фотометриската вредност на мострата, а со 
помош на баждарната крива, се определува содржината на 
К2О во мострата К - 0,83013 К2О. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАТРИУМ 
Емисиониот интензитет на натриумовиот спектар с р 

определува со монохроматор на бранова должина од 589,3 
nm или со користење на некои стандардни филтери: во 
пламен на ацетилен и воздух или кислород, гас или воздух 
или кислород, или водород и кислород. Растворот на мос-
трата, приготвен како за определување на калиум, се ста-
ва во распрскувач, па на галванометарот на инструментот 
се определува скршнувањето на стрелката, кое треба да 
биде во границите определени со баждарна крива. 

Баждарната крива се определува на тој начин што 
1,8858 g натриумхлорид, кој е сушен на 180 0С, се раствора 
во 1000 ml вода (1 ml раствор содржи 1 mg N2O), па од тој 
раствор се зема, според очекуваната содржина на натриум 
во мострата: 10, 20, 30 итн. ml и се разблажува со вода до 
1000 ml. Во така добиените раствори се определува со пла-
мен-фотометар интензитетот на скршнувањето за бранова 
должина од 589,3 nm. Добиените вредности за баждарната 
крива се нанесуваат на милиметарска хартија, и тоа: на 
ординатата фотометриските вредности а на апсцисата со-
одветните концентрации на стандардните раствори како 
N2O во jig/ml. Низ така добиената точка се повлекува 
баждарна крива. Од големината на фотометри^ката вред-
ност на мострата, со помош на баждарната крива, се опре-
делува содржината на N2O во мострата Na ^ 0,74191 N2O. 

27. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА К А Л Ц И У М - К О М П Л Е К С О -
М Е Т Р И С К И М Е Т О Д 

Принцип и примена 
Методот може да се применува за определување на 

калциум во добиточната храна: во добиточни смеси, ка-
баста храна, концентрати и во суровини за смеси. 

ѕ 
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По запалувањето на мострата, добиениот пепел се 
раствора и аликвотниот дел се третира со динатриумова 
сол на етилдиаминтетраоцетна киселина (БОТА), со при-
суство на смеса на индикатори (калцеин и тимолфталеин). 
За да се постигне подобра индикација на еквивалентната 
точка, во прв степен се додава вишок на EDTA, кој се ре-
титрира со раствор на калциум. 

Реагенси 
Се користат следните реагенси на чистота pro analysi: 
1) раствор на натриумхидроксид с (NaOH) ^ 1 mol/1 

(40 g NaOH се раствора во 1000 ml вода); 
2) раствор на динатриумова сол на етилендиаминтет-

раоцетна киселина: 
а) раствор на дииатриумова сол на етилендиамин-

тетрарцетна киселина, с (БОТА) ^ 0,1 mol/1. (Се 
раствора 37,221 g БОТА во вода, квантитативно се 
пренесува во одмерна ткквичка со зафатнина од 
1000 ml и се дополнува со вода до ознаката). Тој 
раствор најдобро се чува во полиетиленско шише 
на темно место; 

б) раствор на динатриумова сол на етилекдиамин-
тетраоцетна киселина с (БОТА) - 0,01 mol/1. (200 
ml 0,1 mol/1 раствор на БОТА се разблажува со 
1800 ml чиста вода, добро се измешува и се употре-
бува за титрација. Концентрацијата на растворот 
секојдневно се контролира при употребата; 

3) раствор на калциум за ретитрација: 
а) се применува стандарден раствор за определување 

на тврдоста на водата, титривал (1 ml - 1 mg СаО 
по разблажување на 1 1) и се разблажува со дести-
лирана вода на 2000 ml. При што се добива рас-
твор 0,008915 mol/1, или 

б) се одмерува точно 17,846 g сув калциумкарбонат, 
. квантитативно се пренесуваат со дестилирана во-

да во одмерна тиквички со зафатнина 1 1, внима-
телно се додава толку 25% - на хлороводородна 
киселина колку што е потребно за да престане из-
лачувањето на јаглендиоксид, а потоа со истата 
вода се дополнува до ознаката. Растворат се чува 
во добро затворено стаклено шише и служи за 
приготвување на работен раствор. Се одмерува 
точно 50 ml од ТОЈ раствор и се пренесува во од-
мерив шише со зафатнина од 1 1 и се дополнува со 
вода до ознаката. Така разблзжекиот раствор има 
концентрација 0,008915 mol/1. 

,4) И иди катовска мешаница: се одмерува 0,2 g к ал ис-
ин, 0,12 g тимолфталеин и 20 g калиумнитрат па во тријал-
ник јдобрО ci измешува и иситнува. Се чува во добро за-
творено џшше на суво место (најдобро во ексикатор); 

5) Калиумнитрат; 
6) 25%-ен раствор на хлороводородна киселина. 

Апаратура и прибор 
Освен вообичаената лабораториска опрема, се корис-

тат и: 
1) стаклена чаша со зафатнина од 250 ml; 
2) автоматска стаклена бирета со зафатнина од 25 ml 

и 50 ml; 
3) магнетна мешалка; 
4) ламба за на маса со јачина од 60-100 W; 
5) пипета мешеста, со зафатнина од 1 ml; 2 ml; 10 ml; 

20 ml и 50 ml; 
6) филтрир-хартија (бела лента). 

Определување 
Одмерената количина на мостра се жари на темпера-

тура од 540 до 600 0С. Мострите кои не содржат органски 
материи не е потребно да се жарат, туку само се одмерува-
ат и раствораат во киселина. Приготвениот пепел од доби-
точна храна се навлажува со вода и во лонче со зафатнина 
од 5 ml се додава 25%-на хлороводородна киселина, а по-
тоа се третира на врела водена бања да испари хлороводо-
родната киселина. Повторно се додава 2 ml хлороводо-
родна киселина, а неколку минути подоцна се додава во 
лончето дестилирана вода малку повеќе од половина и се 
остава на бањата само толку да се загрее растворот, а не 
да испари. 

Потоа растворот преку инка со филтрир-хартиј 
квантитативно се пренесува вб одмерна тиквичка со з; 
фатнина од 100 ml и до ознаката се дополнува со дестил! 
рана вода. 

Аликвотниот дел од растворот на пепел (а) ќ( 
содржи 2 до 8 mg Са се одмерува со мешеста пипета во ч; 
ша за титрација на магнетна мешалка. Потоа се додав 
околку 50 mg индикаторска мешаница, 5 ml 1 mol/1 pa-
твор на натриумхидроксид и дестилирана вода npi 
ближно до 80 ml. По тоа растворот треба да биде со виол( 
това боја, со темнозелена флуоресценција. Ако растворо 
има жолтозелена боја, повторно се додава 5 ml натриул 
хидрокснд. 

При интензивно мешање со магнетна мешалка се д( 
дава од бирета 0,01 mol/1 раствор на БОТА се додека не с 
загуби зелената флуоресценција и додека не се интензиш 
ра бојата на основниот раствор. Се дозира вишок на EC 
ТА од најмалку 5 ml, ќе се почека најмалку половина MI 
нута, а потоа вишокот на БОТА се ретитрира со 0,00891 
mol/1 раствор на калциум, се до појавата на зелена флус 
ретенција (основната виолетова боја избледува). Ако ра( 
творот се претитрира, повторно се додава EDTA, па еквр 
валситната точка може мошне точно да се определи. Н 
крајот се запишува количината на потрошениот ЕБЋ 
(Vi) раствор на калциум (V2) во милилитри. 

Концентрацијата на БОТА се контролира така шт 
во чаша се одмерува 60 ml дестилирана вода, индикатор 
5 ml NaOH. Од бирета се дозира околу 15 ml БОТА, па пс 
тоа се титрира со раствор на калциум до појавата на зел( 
на флуоресценција. Количината на потрошениот EDT^ 

.(Vi) и раствор на калциум (V2) во милилитри, се запишув 
па се пресметува потрошувачката на БОТА на 1 ml рас 
твор на калциум. Тој фактор се определува во три повтс 
рувања, со точност на четвртата децимала. 

Пресметување 
Количината на калциум се изразува во проценти и с 

пресметува по следната формула: 

(Vi - V2 - f) 3,5731 а - m 

каде што е: 
Vi - потрошен раствор 0,01 mol/1 БОТА за f играш 

ја на мострата, во милилитри, 
V2 - потрошен раствор 0,008915 тоЗЛд?аствор на С 

за ретитрација, во милилитри,^ 
G VI , V— фактор, кој претставува потрошувачка н 

EDTA во милилитри на 1 mol раствбр н 
калциум при определување на концентрат^ 
јата на EDTA, 

а - . одмерен број на милилитри раствор на мостра 
та земен за титрација; 

m - маса од мострата за приготвување на пепел, BI 
грамови. 

Повторливост 
Определување се врши во две паралелни проби. Раз 

ликата меѓу резултатите од две паралелни определуваш 
или набрзо едно по друго изнесува 3% а за кабеста доби 
точна храна - најмногу 5%. 

Забелешка: Ако за утврдување на пепелот се корне 
тат 3 g мостра, при определување на кал 
циумот за одделни видови добиточн 
храна се зема следниот аликвот (а) з 
титрација: 
пченка и силажа 30 до 50 m 
сено, трева 20 до 30 го 
смеса 10 m 
смеси за носилки 5 до 10 m 
месно брашно 5 до 20 m 
рибино брашно 2 до 5 m 
коскено месно брашно 1 до Зш 
Еквивалентната точка најдобро се уОч) 
ва ако титрацијата се изведува во теме; 
дел на лабораторијата, на црна заднина 
а при константно директно осветлуван^ 
на растворот на јака ламба за на маса о 
јачина од 60 до 100 W. 
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Забелешка: При титрацијата на мострата, растворот 
EDTA се додава во вишок од најмалку 5 
ml, а потоа до ретитрацијата се чека нај-
малку половина минута за да се изврши 
реакцијата на Са во присуство на фос-
фор. Ако во тоа време повторно се Јави 
зелена флуоресценција, се додаваат уште 
најмалку 5 ml БОТА. 

28. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ-НА МАГНЕЗИУМ 

Примена 
Методот за определување на содржината на магнези-

ум се применува за испитување на добиточна храна. 

Определување 
Се мерат 1 до 5 g мостра во платинско или порцелан-

ско лонче и се жарат на температура од приближно 500 0С, 
се додека бојата на пепелот не биде бела до сиво-бела, По 
жарењето, пепелот се раствора со 5 ,до 10 ml хлороводо-
родна киселина, се проварува и се филтрира. Талогот се 
измива, а филтратот наполно испарува на водена бања и 
се суши во термостат 3 h на температура од 120 0С. Потоа 
се додаваат 2 ml хлороводородна киселина и 50 ml врела 
вода, се преварува и се филтрира. Талогот се измива со 
врела вода. Филтратот се неутрализира со амонијак (1 4-
1), при што се создава пувкав талог од хидроксид на желе-
зо, алуминиум, калциум, магнезиум и фосфат. Талогот 
може да изостане ако споменатите елементи се наоѓаат во 
помали количини. Потребната количина на амонијак се 
определува по миризбата или со додавање на индикатор 
(метил-црвено). 

Во неутрализиран раствор се додава 1 ml (раз-
блажена 1 + 1) оцетна киселина (калциум и магнезиум 
фосфатот се раствораат) и 5 g натриум ацентат или амо-
ниум ацентат. Растворот се загрева до температура од 80 
0С, па, ако е потребно, се додава капка по капка 10%-ен 
раствор на ферихлорид (FeCl3). Потребната количина на 
ферихлорид се определува со промена на бојата на тало-
rq'r што настанува со додавање на ферихлорид во раство-
рот. Штом ќе почне да се создава црвено-костенлив талог, 
треба да се престане со додавање на ферихлорид и целата 
количина на фосфат се отстранува. 

По неколку минути талогот се отстранува со филтри-
рање преку филтрир-хартија, па талогот се мие со врел 
раствор на амониум-ацетат. Во бистриот филтрат се до-
дава 10 ml заситен раствор на амониум оксалат 
(МЊ)2С204 и 1 до 2 капки индикатор (метил-црвено). Фил-
тратот се загрева скоро до вриење и постепено се неутра-
лизира со амонијак, додека црвената боја на индикаторот 
не премине во жолта боја. Потоа се остава 4 h на врела Бо-
дена бања, а потоа издвоениот талог се филтрира. Тало-
гот и филтратот се измиваат со врела вода. 

Филтратот и водата, по миењето на талогот, напол-
но се впаруваат со додавање на 3 ml азотна киселина, па 
потоа амонијачните парен се отстрануваат со внимателно 
загревање. Остатокот се раствора во 5 ml хлороводородна 
киселина и се додава дестилирана вода приближно до 100 
ml. Потоа се додава 5 ml 10%-ен раствор на натриум-цит-
рат и 10 ml 10%-ен раствор на амониум фосфат ((МЊ) 
2НРО4ј или толку да се исталожи сиот магнезиум. Потоа 
се долива амонијак (разблажен 1 4- 4), при постојано ме-
шање со стаклено стапче, додека растворот не стане алка-
лен и додека не почне да се создава талог на амониум фос-
фат. Тог,аш нагло се додаваат 25 ml амонијак (1 4- 4) и се 
меша до целосно таложење на магнезиумот. Талогот се 
остава преку ноќ-на ладно, па потоа се филтира преку 
филтрир-хартија. Добиениот талог се измива со ладен 
амонијак (1 4- 10) додека водата по миењето не почне по-
веќе да реагира на хлориди. Талогот потоа се жари на тем-
пература од 900 до 1000 0С, се лади во ексикатор и се мери 
како магнезиум пирофосфат (Mg2P207). 

Пресметување 
Количината на MgO се изразува во проценти и се 

пресметува по следната формула: 

b - 0,36226 1 0 0 

m 

каде што е: 

b - маса на добиениот талог, во ,грамови; 
m - маса на испитуваната мостра, во грамови; 

0,36226 - фактор за пресметување на MgO од 
Mg 2О2О2О7. 

29. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ФОСФОР -
СПЕКТРОФОТОМЕТРИСКИ МЕТОД 

Принцип и примена 
Методот се применува при утврдување на вкупната 

содржина на фосфор за сите видови добиточна храна. 
Принципот се заснова врз изгорување на мострата 

(кога храната е од органско потекло) или со влажно запа-
лување (кога храната е од минерално потекло), а потоа 
врз растварање во кисел раствор. Растворот се третира со 
молибден-ванадатен реагенс и апсорбанцијата на добие-
ниот жолт раствор се мери со спектрофотометар на бра-
нова должина од 430 nm. 

Реагенси 
За определување на содржината на вкупниот фосфор 

се потребни следните реагенси, на чистота pro analysi и 
дестилирана вода: 

1) калциум карбонат; 
2) хлороводородна киселина с(НС1) - 6 mol/l; 
3) азотна киселина c(HN03) - 1 mol/l; 
4) азотна киселина, рѓо е 1,38 g/ml; 
5) сулфурна киселина, рѓо = 1,84 g/ml; 
6) молибден ванадатен реагенс: во одмерна тиквичка 

со зафатнина од 1 1 се измешуваат 200 ml раствор на амо-
ниум хептомолибдат, 200 ml раствор на амониум монова-
надат и 135 ml азотна киселина (рѓо - 1,38 g/ml) и до озна-
ката се дополнува со дестилирана вода; 

7) раствор на амониум хептомолибдат: во врела дес-
тилирана вода се раствораат 100 g хептомолибдат-тетра-
хидрат (НЊ)б М07О24 -4ЊО), се додаваат 10 ml амониум 
хидроксид (р2о - 0,91 g/ml- и до 1 1 се дополнува со дести-
лирана вода; 

8) раствор на амониум монованадат: во 400 ml врела 
вода се раствораат 2,35 g амониум монованадат (МЊУОз), 
потоа при постојано мешање постепено се додаваат 20 ml 
разблажена азотна киселина (7 ml азотна киселина (рѓо -
1,38 g/ml 4- 13 ml дестилирана вода) и се .дополнува со, 
дестилирана вода до 1 1; 

9) стандарден раствор на фосфор кој содржи 1 mg 
фосфор/ml: во одмерна тиквичка со зафатнина од 1 1 се 
раствораат во дестилирана вода 4, 367 g калиум-дихидро-
ген-фосфат (КН2РО4) и до ознаката се дополнува со дести-
лирана вода. 

Апаратура и прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, потре-

бен е и следниот прибор: 
1) лонче за жарење од порцелан или кварц; 

-2) електрична муфолна печка со регулација на 550 ± 
200С; 

3) кјелдал-тиквичка со зафатнина од 250 ml; 
4) одмерни тиквички, со зафатнина од 500 и 1000 ml; 
5) пипети, градуирани; 
6) спектрофотометар со кивети, со зафатнина од 10 

mm; 
7) стаклени цевки, со капацитет од 25 до 30 ml, снаб-

дени со стаклени затиначи; 
8) аналитичка вага; 
9) песочна бања; 
10) чаша со зафатнина од 250 ml. 

Определување 

Подготвување на раствор за испитување 
Зависно од природата на мостата, растворот за испи-

тување се подготвува според долунаведените услови (суво 
изгорување на мострата или влажно изгорување). 
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Суво изгорување на мостра (за мостри што содржат 
органска материја и од кои по изгорувањето до суво се до-

бива нерастворлив остаток) 

Во лончето за жарење се мерат околу 2,5 g мостра, со 
точност од 0,001 g. Одмерената количина на мостра добро 
се измешува со 1 g калциум карбонат и се изгорува во му-
фолна печка на температура 550 ± 20 0С се додека не се 
добие бел или сив пепел. 

Пепелот се пренесува во чаша со зафатнина од 250 
ml, се додаваат 20 ml вода и хлороводородна киселина до 
целосна неутрализација. Потоа се додаваат уште 10 ml 6 
mol/1 хлороводородна киселина, а чашата се става на пе-
сочна бања и се испарува до сув остаток за да се добие не-
растворлив песок. Потоа се остава да се лади. На остато-
кот му се додаваат 10 ml mol/1 азотна киселина и се става 
на песочна бања да врие 5 минути. Течноста се декантира 
во одмерна тикивчка со зафатнина од 500 ml, при што ча-
шата се измива повеќе пати со врела вода, се остава да се 
издади, се дополнува со вода до ознаката, се промешува и 
се филтрира. 

Влажно изгорување'на мостра (за мостри од мине-
рално потекло и мостри во течна состојба) 

Се измерува 1 g мостра за испитување со точност од 
0,001 g и се пренесува во кјелдал-тиквичка со зафатнина од 
250 ml, се додаваат 20 ml сулфурна киселина и се промат-
кува така што мострата наполно да ја прекрие киселината 
и да се спречи лепење за ѕидовите на тиквичката. Тиквич-
ката со содржината се загрева до вриење и содржината 
врие 10 min, Потоа се остава постепено да се лади, се дода-
ваат 2 ml азотна киселина (р2о е 1,38 g/ml) и постепено се 
загрева, повторно постепено се лади и пак се додава малку 
азотна киселина 1,38 g/ml), па така се загрева до врие-
ње. 

Таа постапка се повторува се додека не се добие обез-
боен раствор. 

Растворот се лади, се додава малку дестилирана вода 
и течноста со декантација се пренесува во одмерен сад со 
зафатнина од 500 ml, при што Кјелдал-тиквцнка семие со 
врела дестилирана вода. 

' Растворот во одмерната тиквичка се лади, потоа до 
ознаката се дополнува со дестилирана вода, се промашу-
ва и се филтрира. 

Развивање на боја и мерење на апсорбанција 
Се зема аликвотен дел од филтратот добиен со по-

стапката за подготвување на раствор за испитување за да 
се добие концентрација на фосфор најмногу од 40 p,g/ml. 

10 ml од овој раствор се пренесуваат во цевка за опре-
делување и се додаваат 10 ml молибден-ванадатен реа-
генс, се проматкува и се остава 10 min на собна температу-
ра. Потоа на спектрофотометарот се мери апсорбанцијата 
на бојосаниот раствор на бранова должина од 430 nm, во 
однос на слепата проба. 

Забелешка На истата мостра се вршат две определу-
вања. 

Подготвување на стандардна крива линија 
За подготвување на стандардна крива линија се ко-

ристат стандардни раствори на фосфор, кои натаму се 
подготвуваат така што да содржат 5; 10; 20; 30 и 40 ug 
фосфор/ml. 

Од секој раствор се земаат 10 ml и на секој му се дода-
ваат 10 ml молибдованадатен реагенс, растворите се про-
машуваат и оставаат најмалку 10 min на собна температу-
ра, а потоа апсорбанција га се мери спектофотометриски. 

Се нацртува стандардна крива линија, при што на ор-
динатата, се нанесува вредноста на апсорбанцијата а на 
апсцисата-соодветната концентрација на фосфор во ug-
/ml. 

Слепа проба 
Паралелно со определувањето се подготвува и слепа 

проба, при што се користи истата постапка и истите коли-
чини на сите реагенси, но без мостра. 

Пресметување 
Содржината на вкупниот фосфор се изразува во про-

центи по маса и се пресметува според следната формула: 

X - 500 - F - 100 ^ X - F 
m 106 20 - m 

каде што е: 
X - содржина на фосфор во |ig/ml во разблажениот 

аликвотен дел на растворот на мострата, прочи-
тан од стандардната крива линија; 

m - маса на мострата која е земена за подготвување 
на растворот за испитување, во грамови; 

F - реципрочен фактор на разблажување за аликво-
тен дел во постапката на развивање на бојата и 
мерење на апсорбанцијата. 

Како резултат се зема аритметичката средина на ре-
зултатите од две паралелни определување ако се задово-
лени условите за повторливост. 

Резултатот не смее да се разликува повеќе од: 
0,01% (m"/m) фосфор - за содржина на фосфор помала 

од 3% (m/m); 
0,1% (m/m) фосфор - за содржина на фосфор еднаква 

или поголема од 3% (m/m). 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања што истовремено или непосредно едно по друго ги 
извел ист аналитичар смее да биде поголема од: 

3% (релативна вредност) - за содржина на фосфор ед-
наква на 5% или поголема од 5% (m/m); 

0,15% (апсолутна вредност) - за содржина на фосфор 
еднаква на 5% или поголема од 5% (m/m). 

30. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУЛФУР 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз определување на сулфур со 

оксидација на испитуваната мостра со магнезиум нитрат. 
Методот за определување на сулфур се применува 

при испитување на добиточни хранива, хранливи додато-
ци и крмни смеси. г 

Реагенси 
За определување на содржината на сулфур се потреб-

ни следните реагенси: 
1) раствор на магнезиум нитрат: се одмеруваат 15 g 

MgO и се додаваат 85 g HNO3, а потоа се разблажува со во-
да во однос 1:1; 

2) концентрирана хлороводородна киселина; 
3) 10%-ен раствор на бариум хлорид. 

Апаратура и прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, се ко-

ристи и: 
1) порцеланско лонче; 
2) водена бања; 
3) печка за жарење; 
4) стаклена чаша со зафатнина од 250 ml; 
5) мерно шише со зафатнина од 250 ml. 

Подготвување на мостра 
Се одмерува 1 g мостра во порцеланско лонче се до-

даваат 7,5 ml раствор на магнезиум нитрат и добро се из-
мешува. Порцеланското лонче со мострата се става на во-
дена бања и се додава капка по капка хлороводородна ки-
селина додека реакцијата не се заврши, па топлото лонче 
се префрла во ладна печка за жарење и постепено се загре-
ва до температура од 5000С, целосна оксидација на орган-
ските материи на мострата. Лончето потоа се вади од печ-
ката и се остава да се издади, а содржината се префрла во 
чаша со зафатнина од 250 ml и се додава доволна количи-
на на вода и хлороводородна киселина во мал вишок. Рас-
творот се загрева до вриење и се филтрира, а талогот до-
бро се измива. Филтратот се префрла во мерно шише со 
зафатнина од 250 ml, се дополнува со вода до ознаката, па 

.4 
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во аликвотниот дел се определува сулфурот како што е на-
зе де но во постапката на определување. 

. Определување 
Во аликвотниот дел на филтратот,(10 до 200 ml) се 

определува сулфурот со таложење. Аликвотниот дел се от-
пипетира во чаша и се додава вода до 200 ml, а потоа и 
толку хлороводородна киселина така што во растворот да 
има уште околу 0,5 ml слободна хлороводородна кисели-
на. Потоа се загрева до вриење и се додаваат 10 ml 10%-ен 
раствор на бариум хлорид при константно мешање. Варе-
њето се продолжува уште 5 min, па се остава 5 h или по-
долго да се таложи на водена бања. Талогот на бариум-
-сулфат (ВаЅОО се филтрира низ густа филтрир-хартиЈа и 
се исплакнува со врела вода се додека по исплакнувањето 
на талогот водата не престане да покажува реакција на 
хлориди. Талогот потоа се префрла во жарено и измерено 
порцеланско лонче, се суши, се жари на што пониска те-
мен натура, се лади во ексикатор и повторно се мери како 
ВаЅ04. 

Пресметување 

Количината на сулфур се изразува во проценти и се 
пресметува според следната формула: 

m 

каде што е: 
m - маса на испитуваната мостра, во грамови; 
b - маса на ВаЅОд, во грамови. 

31. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОР 

Принцип и примена 
За определување на хлор се применуваат две постап-

ки, и тоа: за определување на вкупниот хлор - гравимет-
риски метод, а за определување на растворлив хлор - тит-
риметриски метод. 

Постапките на определување на хлор се применуваат 
при определување хлор на добиточни хранива, хранливи 
додатоци и крмни смеши. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПЕН ХЛОР 

Определување 
Се одмерува 5 g мостра за испитување во платинско 

лонче, се навлажува со 20 ml 5%-ен раствор на натријум-
карбонат, се впарува до суво и се жари на што пониска 
температура, околу 5000С. Пепелот со бела до сиво-бела 
боја се екстрахира со врела вода, се филтрира и се мие. 
Ако остане поголема количина на нерастворлив пепел, то-
гаш пепелот заедно со фалтрир-хартијата, повторно се 
враќа во платинското ланче и се жари на иста температу-
ра. Пепелот се раствора во неклку милилитри азотна кисе-
лина (1 4-4), со филтрација се одвојува од нерастворливи-
от дел, се мие и му се додава на водениот екстракт. 

Во растворот на азотна киселина се додава 10%-ен 
раствор на AgN03 во мал вишок. Растворот се загрева до 
вриење, се остава на темно место до целосна коагулација 
на талогот (AgCl) и се филтрира преку лонче за филтрира-
ње, а талогот се мие со врела вода до отстранување на ви-
шокот на AgNOj. Талогот на AgCl се суши на температура 
од 140 до 1500С, се лади и се мери. 

Пресметување 
Количината на вкупниот хлор се изразува во процен-

ти и се пресметува според следната формула: 

O ' 2 4 7 3 7 b - 1 0 0 m 

каде што е: 
m - маса на испитуваната мостра, во грамови; 
b - маса на најдениот AgCl, во грамови. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАСТВОРЛИВ ХЛОР 

Реагенси 
За определување на содржината на хлор се потребни 

следните реагенси: . 
1) раствор на калиумхлорид: КС1 се суши на темпе-

ратура од 500бС во печка за жарење до константна маса, 
па 2,1026 g се раствори и се разблажува со вода до 1000 ml; 
растворот содржи 0,001 g Cl/ml; 
2) растворот на сребронитрат: се одмерува 5 g AgNOs и се 
раствора во 1000 ml вода и се дотеруава така што 1 ml од 
тој раствор да биде еквивалентен на 1 ml стандарден рас-
твор на КС1 (со титрација); 

3) раствор на калиумроданид: се одмерува 2,5 g 
KCNS се раствора во 1000 ml вода и се дотерува така што 
1 ml од тој раствор да одговара на 1 ml раствор на AgNOj; 
40 до 50 ml раствор на средбронитрат се титрира со инди-
катор ферисулфат и 5 ml HNO3 (1 4- 1) со раствор на рода-
нид, додека растворот по силно маткање; не стане бледо-
розиков; 

4) раствор на ферисулфат: се одмерува 6 g Fe: (SO4)3 -
Н2О и се раствора во дестилирана вода, па во мерното ши-
ше се додава вода до 100 ml; 

5) раствор на индикатор ферисулфат: во 25%-ен рас-
твор на ферисулфат Рег(Ѕ04)з - ЊО се додава еднаква за-

' фатнина на HNO3. 

Определување 
Во конична тиквичка со зафатнина од 300 ml се одме-

руваат 2 до 5 g мостра за испитување и со пипета се дода-
ваат 50 ml раствор на Рег(Ѕ04)з. За време на додавањето на 
ферисулфатот растворот полека се меша за да се спречи 
згрутчување на мострата и да се олесни растворањето на 
хлоридите. Потоа со пипета се додаваат 100 ml амонијак 
(разблажен 1 4- 19) и повторно полека се меша, бидејќи 
растворот многу тешко ќе се филтрира ако се матка. Рас-
творот се остава 10 min да се сталожи, а потоа се филтира 
низ филтрир-хартија со мала густина. Во 50 ml аликвотен 
дел во мостра со 0 до 2% О или во 25 ml во мостра со по-
веќе од 2% хлор, хлорот се определува со титрација. Ако 
ни приближната количина на хлор во мострата не е позна-
та треба да се земе 10 ml филтрат заради експериментална 
титрација. Во тој филтрат се дадеа 10 ml HNOj 4- 10 ml 
Fe2(S04)3 (како индикатор) и се разблажува до 50 ml. 

Потоа се додава 0,5 ml раствор на калиумроданид 
(KCNS) и, непосредно со мешање, толку раствор на 
AgN03 да се елимира црвената бојосаност. Од таа при-
ближна титрација се определува приближната зафатнина 
на растворот на сребронитрат за целосно таложење на 
хлорот. Во аликвотниот дел, кој ќе се земе за титрација, 
потребен е вишок од приближно 10%-ен раствор на азотна 
киселина, иако и малку поголем додаток не влијае.врз ре-
зултатот. Потребно е да се земе најмалку 10 mi раствор на 
AgN03. 

Во аликвотниот дел, во чашата со зафтнина од 250 
ml, се додава 10 ml раствор на сребро ни трат и 10 ml фери-
сулфат како индикатор. Потоа, со мешање се додава пре-
сметаната зафатнина на растворот на сребронитрат, се за-
грева до вриење и се остава да се издади до собна темпера-
тура, со мешање за да коагулира талогот. Вишокот на 
сребронитрат се титрира со калиумродаивд. Загршната 
точка е индицирана со појава на црвена боја која е посто-
јана 15 секунди. 

Еден милилитар потрошен раствор на 0,1 mol/1 среб^ 
ронитрат одговора на 1 ml хлор. 

32. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈОД 
Примена 

Методот за определување на јод се применува за ис-
питување на јод во добиточни хранава, хранливи додато-
ци и крмни смеши. 

Апарати и прибор 
Освен вообичаената лабораториска опрема се корне 

ти и: 
1) печка за изгорување (сл. 5 во прилогот): од железен 

лим се прави цилиндар (1) со димензии дадени на сликата, 
со отвор на врвот кој е широк толку што во него да може 
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да се стави лонче од никел (2), со зафатнина од 100 ml. Под 
врвот на цилиндарог се монтира тркалезна лимена плоча 
(3), која ги спречува гасовите на пламенот директно да ги 
лижат ѕидовите на никелното лонче. При дното на цилин-
лерот се направи долг тесен отвор (4) низ кој се става пла-
меник. Незначително под горниот раб на цилиндерот се 
прават на обвивката осум отвори (5) за слободно испушта-
ње на гасовите што се создаваат при согорувањето. 

Реагенси 
За определување на содржината на јод се потребни 

следните реагенси: 
1) 20%-ен раствор на редуцирана фосфорна киселина: 

нечистотиите во фосфорната киселина ЊР04 се редуцираа 
со разблажување на 85%-на киселина со 4 зафатнини вода 
и со краткотрајно варење со алуминиумон ливчиња; 

2) с (КагЅ20з) ^ 0,005 mol/1 раствор на натриумтио-
сулфат: во чаша со зафатнина од 25 ml се испипетира 25 
ml раствор кој содржи 0,1300 g КЈ/1000 ml, се додава 200 
ml ЊО, 5 ml 20%-ен раствор на NaHSOa и 2 или 3 g NaOH, 
па се неутрализира со ЊР04 и се додава 1 ml во вишок. За 
да се определи бројот на милиграми на јод кој е еквива-
лентен со добиениот раствор на NA2S2O3 се применува 
следната формула: 

ml 0,05 mol/1 раствор на NazSiOj 

Растворот на натрнумтиосулфат треба да се пригот-
ви истиот ден кога се врши опредењлување на јод во мос-
трата. 

Определување 
Се одме,рува 20 g NaOH и 10 g KNO3 во никлено лон-

че, заедно се растопува и потоа се лади. На врвот на исто-
пената маса се мери 1 до 10 g мостра, која потоа се на-
влажува со 5 ml NaOH (1 4- 1) и 10 ml 80%-ен етанол. 
Лончето се става на лад?на електрична плоча, на која што 
со постепено загревање етанолот ^спарува. Темелно загре-
вање на масата е потребно за да се избегне дополнително 
испарување и загуба на јод. Лончето потоа се става во печ-
ка подготвена за согорување и почнува внимателно загре-
вање. Ако реакцијата стане многу бурна, лончето се от-
странува од печката и некое време се остава да се лади, а 
потоа продолжува внимателно да се загрева. Кога истопе-
ната маса наполно ќе се смири, со наклонување на лепче-
то ќе се соберат од страна и оние честички на мострата 
кои не реагирале. Во долчето се ставаат неколку кристали 
на KNO3 додека не престане натамошно создавање на га-
сови, а потоа страните на лончето се измиваат (со накло-
нување, на лончето). 

Лончето на крајот се извлекува од печката, се лади, се 
става во чаша со зафатнина од 600 ml и се додава толку во-
да да биде покриено. Содржината на лончето се загрева 
кратко време, но толку да не дојде до вриење. Растворот 
се остава преку ноќ, а лончето се измива и се отстранува. 
Растворот се неутрализира со дадавање на 10 ml концен-
триана ЊРО4, се остава 3 до 4 ћ на водена бања со повре-
мено мешање, за да се раствори јодот наполно. Чашата се 
лади, ^растворениот дел се отстранува со филтрирање и 
тало тот се измива со ладна вода. Зафатнината на филтра-
тот во чаша од 800 ml се дотерува приближно на 600 ml. 

Растворот треба да биде безбоен и бистар. 
Нитратите кои пречат за титрација се разлагаат со 10 

ml 20%-ен раствор на NaNSOj. Растворот се преварува, од 
бирета му се додаваат околу 30 ml концентриран раствор 
на Н3РО4, исто така се додаваат неколку капки метил-по-
ртокал, се продолжува со додавање на ЊРО4 до неутрали-
зација и, најпосле, се додаваат 1,5 ml ЊРО4 во вишок. 
Вкупната потребна количина на ЊРО4 малку е помала од 
35 ml освен кога процесот се води така што КНОз да бил 
редуциран со поголеми количества на органска супстанц-
и ј а во КЈСОЗ. Вишок на киселина треба да се одбегнува 
бидејќи дава ниски резултати. Киселината треба да се до-
naRa релативно брзо, бидејќи бојата на метил-портокалот 
со време се губи со оглед на нецелосното разладување на 
нитратот. 

По неутрализирањето зафатнината се впарува со ва-
рење, кое трае 20 min. Потоа се додава малку бромна вода 

и се вари додека растворот не стане трајно жолт, варење 
то се продолжува до безбојност, а потоа се вари уште : 
min. Во растворот потоа се додаваат неколку капки сали 
цилна киселина за да се отстранат последните траги н; 
бром, растворот се лади, се додаваат 5 ml 20%-ен редуци 
ран раствор на ЊРО4 и 0,5 до 1 g КЈ. Растворот се ти гри 
ра со 0,005 mol/1 раствор на ^гЅгОз со додавање на рас 
твор на скроб. Зафатнината на растворот по завршување 
то на титрирањето треба да изнесува 400 до 500 ml. 

Пресметување 
Количината на јод се изразува во милиграми, а о 

пресметува според следната формула: 
f - a 

каде што е: 
f - фактор за пресметување на 0,005 mol/1 раствор 

на ШлЅгОз (ml) во јод (mg), 
а - број на потрошени ml 0,005 mol/1 раствор на 

NaiSiOa 

33. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А М И К Р О Е Л Е М Е Н Т И -
С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р И С К М М Е Т О Д 

Принцип и примена 
За определување на микроелементи на железо, ман 

ган, кобалт, цинк и бакар се применува спектрофотомет 
риски метод.- Тоа определување се врши за сите видови ш 
добиточна храна. 

Подготвување на мостри 
При земењето и ситнењето на мострите за испитува-

ње не смее да се користи опрема која по површината ќоро-
зирала или се наѕираат траги на општетување. 

Изгорување 
За определување на микроелементи, мострата за ис-

питување се согорува на температура од 450 до 5000С, за 
да не дојде до загуби или до создавање на нерастворливи 
соединенија со кислородот од воздухот или со сидовите 
на садот во кој се врши изгорување. За изгорување се ко-
ристат платински, кварцни или порцелански садови чија 
површина треба да биде мазна и ^газирана. 

Подготвување на раствор за анализа 
Се одмерува 10 g мостра за анализа и се изгорува на 

температура од 450 - 5000С додека не се добие остаток без 
јаглерод (3 до 6 ч). Завршувањето на изгорувањето се оп-
ределув според бојата на пепелот. Остатокот квантитатив-
но се пренесува во чаша со зафатнина од 600 ml. Мострите 
кои не се од органско потекло не се изгоруваат. Чашата се 
поклопува со сасатно стакло, внимателно се додава кон-
центрирана хлороводородна киселина. Со помош на стак-
лено стапче се прави каша и се држи на водена бања доде-
ка сета киселина не испари. Евентуалниот остаток на кисе-
лина се отстранува на песочна бања. 

На добиениот остаток во чашата му се додава 60 ml 
концентрирана хлороводородна киселина и 300 ml вода па 
патоа најмалку 30 min се држи на вриена водена бања. По-
тоа се филтрира низ густа филтрир-хартија во одмерен 
сад со зафатнина од 500 ml. Чашата и филтрир-хартија до-
бро се измиваат со вода, а одмерниот сад до ознаката се 
дополнува. Така подготвениот раствор се користи за опре-
делување на микроелементи. 

34. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А М А Н Г А Н - С П Е К Т Р О Ф О Т О -
М Е Т Р И С К И М Е Т О Д 

Принцип и примена 
Методот се заснова врз оксидација на безбоен манган 

Мп (И) во црвено-виолетен бојосан манган. Како оксида-
ционо средство се користи перјодан или персулфат, со 
сребронитрат како катализатор. Со сулфарна и азотна ки-
селина се отстрануваат хлоридите, редуцирачките суп-
станции и малите количини на органски материи, а влија-
нието на тривалентното железо се отстранува со додавање 
на ортофосфорна киселина. 

Во минералните смеси во кои се застапени големи ко-
личини на хлориди се користи перјодат како оксидацоно 
средство. 
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Реагенси 
За определување на содржината на манган се потреб-

и следните реагенси: 
1) стандарден раствор на МПЅО4Н2О: се раствора 

,3077 g МПЅО4Н2О во 0,1 mol/1 ЊЅ04)/1 и до 1000 ml се 
,ополнува со сулфурна киселина со иста концентрација: 

1 ml ^ 0,1 mg Мп; 
2) раствор на сулфурна киселина 5 : 100 (V/V) 
Во многу мали количини на манган концентрацијата 

а сулфурна киселина треба да изнесува с (1/2 Н2ЅО4) - 1 
10I/I, а за поголема содржина на манган - концентрација 
(а сулфурна киселина с (^ Н2ЅО4) ^ 1,75 mol/1; 

3) концентрирана сулфурна киселина (е - 1,84 g/ml); 
4) концентрирана азотна киселина (е - 1,40 g/ml); 
5) раствор на ортофосфорна киселина, 85%-ен; 
6) Калиум перјодат. 
Забелешка. Перјодатот е позгоден за определување 

на манган во минерални смеси. Недоста-
такот на персулфатот е во тоа што созда-
ва талог и калциум сулфат, а може евен-
туално да создаде колоиден среброхло-
рид. Црвената боја настаната со оксида-
ција на персулфатот се губи по 24 часа, а 
бојата настаната со оксидација на перјо-
датот е постојана еден месец. 

Определување 
Во порцеланска шолја се одмерува 25 до 100 ml рас-

твор подготвен за анализа (метод 33 од овој правилник) -
(со содржина на манган 0,05 до 0,5 mg), се додава 2 ml кон-
центрирана сулфурна киселина и 1 ml концентирана азот-
на киселина. Шолјата се става на врела бања течноста да 
испари и потоа се држи во сушилница на 1400С во текот на 
еден час, додека не се отстрани миризбата на киселини. 

На остатокот во шолјата му се додава 25 ml вода, се 
загрева и се филтрира низ филтрир-хартија во конична 
тиквичка со зафатнина од 100 ml, а шолјата и остатокот на 
филтрир-хартија се третираат со 15 ml разблажена сул-
фурна киселина (5 : 100 V/V). Потоа во коничната тиквич-
ка се одава 2 ml 85%-на ортофосфорна киселина и коду 0,5 
g калиум перјодат па содржината се загрева до вриење. 
Коничната тиквичка, поклопена со саатно стакло, се оста-
ва 1 h на водена бања која интензивно врие. По ладењето, 
растворот се пренесува во одмерна тиквичка со зафатнина 
од 50 ml и се дополнува со вода до ознаката. Добро се из-
мешува и бојата се мери на 525 nm во однос на слепата 
проба. 

Стандардната крива линија се подготвува од стан-
дарден раствор на МПЅО4Н2О чиј 1 ml содржи 0,1 mg Мп. 
Се зема 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 и 5,0 ml се пренесува во конич-
на тиквичка, се додава 2 ml сулфурна киселина, околу 2 ml 
вода, 2 ml ортофосфорна киселина и натаму се постапува 
како што се постапува со растворот на кој му се мери боја-
та на 525 nm. 

35. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА К О Б А Л Т - С П Е К Т Р О Ф О Т О -
М Е Т Р И С К И М Е Т О Д 

Принцип и примена 
Кобалтот гради со 2-нитрозо-1-нафтол црвено обоен 

комплекс кој се раствора во органски растворувач^ Ви-
шокот на реагенс се отстранува со маткање на екстрактот 
на толуол разблажен со натриум-хидроксид кој не влијае 
на кобалгнитрозо-комплексите. Тривалентното железо, 
кое со 2-нитрозонафтол гради кафеав талог, се маскира со 
цитрат. Минералните смеси кои содржат бакар, кој исто 
така дава реакција со нитрозонафтолот можат да се ана-
лизираат до односот кобалт-бакар 1 : 150. 

Реагенси 
За определување на содржината на кобалтот се по-

требни следните реагенси: 
I) стандарден раствор на кобалт: се раствара 0,4769 g 

СОЅО4 х 7НгО во 0,1 mol (НС1)/1 и се дополнува со кисе-
лина до 1000 ml/1 ml = 0,1 mg Со). Од тој раствор се отпи-
петираат 10 ml во одмерен сад со зафатнина од 500 ml и се 

дополнува со раствор од 0,1 mol (НС1)/1 до ознаката (1 ml 
- 2 jig Со). 

2) 1%-тен раствор на 2-нитрозо-1-нафтол во метанол 

оради стоење на растворот, дел од нитрозосоедине-
нијата, во присуство на кислород од воздухот преминува 
во интросоединение и слепата проба дава високи вреднос-
ти, така што приготвениот раствор секогаш мора да биде 
свеж. 

Освен тоа, трговскиот препарат не е доволно чист и 
треба да се пречисти на тој начин што 10 g од препаратот 
се раствора во 400 ml врела вода, се остава да се олади и 
сталожените кристали се сушат на температура од 700С во 
вакуум; 

3) 50%-ен диамониум-хидрогенцитрат (m/V); 
4) раствор на натриум-хидроксид с(НаОН) - 2 mol-

5) толуол. 
Определување 

Во тиквичка за јоден број се одмеруваат 10 до 50 ml 
раствор за анализа (методот 33 на овој правилник) со 
содржина на Со до 50 p,g и се додава вода до 50 ml. Раство-
рот се третира со 10 до 20 ml 50%-тен амониумцитратен 
раствор, а со помош на растворот на 2 mol (NaOH)/l рН 
вредности се дотерува на 6,7 до 6,8. Потоа се додава 1 ml 
1%-тен нитрозонафтол, и растворот се остава 90 min на 
темно место. Се додаваат 20 ml толуол и се проматкува а 
суспензијата веднаш се пренесува во инка за одвојување и 
силно се матка 5 min. По одвејувањето на фазите, се ис-
пушта водениот слој, чепот и ѕидовите се измиваат со во-
да, се испушта водата, а потоа се додаваат 25 ml раствор 
на 2 mol (NaOH)/l и се проматкува. Потоа се испушта на-
триум-хидроксидот, чепот и ѕидовите повторно се измива-
ат со вода, водата се испушта и екстракцијата со хидрок-
сидот се повторува со силно маткање 5 мин. По испушта-
њето на водениот слој се зема екстрактот на толуол во 
кивета со должина од 2 cm, и спектрофотометрира во од-
нос на слепата проба на 530 nm. 

За приготвување на стандардна крива линија се зема 
2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0 и 20,0 ml стандарден раствор, кој во 
милилитар содржи 2 ug Со во тиквичка за јоден број, се 
дополнува со вода до 50 ml и натаму се постапува како 
што е наведено во постапката за определување. 

36. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА Ж Е Л Е З О - С П Е К Т Р О Ф О Т О -
М Е Т Р И С К И М Е Т О Д 

Принцип 
Во аликвотниот дел на растворот приготвен за ана-

лиза (метод 33 на овој правилник), тривалентното железо 
се преведува во двовалентно со помош на хидроксиламин-. 
-хлорхидрат, на растворот со помош на натриумацетат 
рН вредноста се дотерува на 3,5 и со 1,10-фенантролин се 
наградува комплекс со црвена боја, кој се фотометрира. 

Реагенси 
^За определување на железо се користат следните реа-

генси: 
1) 10%-тен раствор на хидроксиламин-хлорхидрат: се 

одмеруваат 10 g NH2OH НС1, се раствораат во вода и се 
дополнува со вода до 100 ml. Се чува во фрижидер; 

2) растворот на натриумацетат с(СЊСООКа - ЗЊО) 
- 4 mol/1 : 544 g CHaCOONa - ЗН2О се раствора во вода и 
се дополнува со вода до 100 ml; 

3) пуферен раствор: 3,5 ml 4 mol ( С Њ О Х Ж а -
ЗЊО)/1 се дополнува со разблажена оцетна киселина до 
100 ml (115 ml глацијална оцетна киселина се разблажува 
со вода до 1 литар), а потоа се разблажува со вода до 1000 
ml. 

4) Ј,10-фенантролин: се одмерува 0,2 g 1,10-фенантро-
лин-монохидрат и се раствора во 100 ml ладна вода. Рас-
творот треба да е безбоен и да се чува во фрижидер; 

5) раствор на хлороводородна киселина с(НС1) - 2 
mol/1; 

6) концентрирана хлороводородна киселина (р е 
1,19 g/ml); 

7) стандарден раствор на железо: се раствора 0,8635 g 
NH4Fe (Ѕ04)г 12 ЊО во вода, се додаваат 100 ml концен-
трирана хлороводородна киселина (р ^ 1,19 g/ml) и се до-
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полнува со вода до 1000 ml (I ml одговара на 100 !g железо). 
Од тој раствор се отпипетираат 50 ml во одмерен сад со 
зафатнина од 250 ml и се дополнува со вода до ознаката (1 
ml така разблажен: раствор одговара на 20 !g железо и се-
когаш се приготвува непосредно пред употребата). 

Определување 
Во одмерниот сад со зафатнина од 100 ml се одмерува 

аликвотниот дел на растворот приготвен за анализа (ме-
тодот 33 на овој правилник) со содржина на железо до 0,4 
mg, се додава раствор од 2 mol (HCl)/l така што вкупната 
азафатнина да биде околу 30 miv потоа 1 ml хидроксила-
мин-хлорхидрат се проматкува и се остава најмалку 2 ми-
нути. Потоа со помош на 4 mol (СЊСООМа ЗЊО) 1 рН 
вредност се дотерува на приближно 3,5. Ако растворот се 
замати поради големото присуство на калциум во фосфо-
рот се додаваат уште неколку милилитри 2 mol (HCl)/i и 
рН вредност повторно се дотерува на 3,5. Потоа се дода-
ваат 10 ml 1,10-фенантролин и со пуфер се дополнува до 
ознаката, се проматкува и се остава 2 h. 

Се мери екстинкцијата на 510 nm во кивета со 
должина од 1 cm во однос на слепата проба, која содржи 
само реагенс. 

За подготвување на стандардна крива се зема О, 2,0; 
5,0; 10,0; 15,0 и 20 ml разблажен стандарден раствор во од-
мерлив сад со зафатнина од 100 ml, се дополнува до 30 ml 
2 mol(HCl)/l и се постапува како што е утврдено во по-
стапката на определување. 

37. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А Ц И Н К - СГГЕКТРОФОТО-
М Е Т Р И С К И М Е Т О Д 

Принцип 
Во неутрален или слабо алкален раствор цинк со ди-

тизон (дифенил-тиокарбазон) гради црвено обоен ком-
плекс кој се екстрахира со хлороформ или јаглен-тетра-
хлорид. Екстракцијата на јаглен-тетрахлорид е побрза от-
колку екстракцијата со хлороформ. Методот на определу-
вање преку мешана боја во однос на една боја е поедноста-
вен и поточен, па цинкот најпрво се изолира, штТ) се по-
стигнува со разлагање на цинкдитизонат во разблажена 
хлороводородна киселина, со додавање на натриум-дие-
тилдитиокарбанат. 

Реагенси 
За подготвување на раствори мораат да се користат 

бидестилирана вода и бидестилиран амонијак. Освен тоа 
се користат и следните реагенси: 

1) стандарден раствор ZnS04 - 7ЊО: се одмеруваат 
0,4398 g ZnS04 - 7ЊО и се растворуваат во 0,1 mol (HCl)/t 
и се дополнува со хлороводородна киселина до 1000 ml (1 
ml "" 0,1 tng Zn). Од тој раствор со пипета се одмеруваат 
50 ml во одмерна тиквичка со зафатнина од 500 ml и се до-
полнува до ознаката со 0,1 mol (НС1)/1 - (1 ml - 0,01 mg 
Zn); 

2) 0,01 процентен раствор на дифенил-дитиокарбазон 
во јаглентетрахлорид (m/V); 

3) 10 процентен (m/V) раствор на диамониум-хидро-
карбазон, толку долго третиран со раствор на 0,01% (m/V) 
дитизон додека јаглен-тетрахлоридниот слој не стане зе-
лен; 

4) раствор на монохидрат на лимонска киселина: се 
растворуваат 210 g монохидрат на лимонска киселина во 
приближно 600 ml веда, се додаваат 350 ml 10 mol (NHa)/! 
и со вода се дополнува до ознаката (рН вредност 9,4). Рас-
творот се чува во полнетиленско шише и е постојан седум 
дена; 

5) 0,25% - тен раствор на натриум-диетилдитиокарба-
Мат, кој се подготвува непосредно пред употребата (m/V); 

6) мешан раствор: во 100 ml приготвен раствор на 
монохидрат на лимонско киселина, се додаваат околу 300 
ml вода, 50 ml приготвен раствор на 0,25%-тен (m/V) на-
триум-диетилдитиокарбамат и се дополнува со вода до 
500 ml; 

7) би дестилиран раствор на хлороводородна кисели-
на, с(НС1) ^ 0,1 mol/ l ; 

8) бидестилиран раствор на хлороводородна кисели-
на, с(НС1) - 0,02 mol/ l ; 

9) 0,02%-тен раствор на фенолфталеин во етанол; 

10) јаглентетрахлорид; 
11) 0,01%-тен раствор на дитизон. 

Определување 
Аликвотниот дел на приготвениот раствор за анал! 

за (метод 33 на овбј правилник) кој содржи до 80 p,g цин 
се зема во инка за одвојување и се дополнува со вода до 2 
ml, потоа се додаваат 5 ml 10%-тен амониум цитрат (ак 
растворот се камати се додава уште амониум нитрат дод^ 
ка заматување^ не се изгуби) и три капки фенолфталеин 
концентриран амонијак се додека бојата не почне да се MI 
нува. По подавањето на 2 капки амонијак во вишокот 
околу 5 ml раствор на 0,01%-тен дитизон, растворот ДЕ 
минути се матка силно (најдобро во маткало) и екстра! 
тот на ди гизон се пренесува во друга инка за одвојувана 
Маткањето со дитизон се повторува на ист начин толк 
пати додека водата на стане зелена. 

Се препорачува по секое издвојување на екстракто 
на дитизон ѕидовите на инката за одвојување да се измија 
со 2 ml чист јагленотетрахлорид за да се соберат капкит 
што се наоѓаат на површината (не треба да се матка). . 

Соединетите екстракти на дитизон силно се маткаа 
2 минути со 50 ml 0,02 ml (НС1)/1, при што цинкот npe\iv 
нува во водена фаза. Растворот на дитизон се фрла, а рас 
творот на хлороводородната киселина уште еднаш кратк 
се матка со 5 до 10 ml чист јагленотетрахлорид. Во кисе. 
раствор на хлоровсдородна киселина се додаваат 50 m 
мешан раствор и 10 ml 0,01% раствор на дитизон. Смеша 
та една мин силно се матка и екстрактот на дитизон с 
филтрира низ филтер-хартија (бела лента од 7 cm) во од 
мерлив сад со зафатнина од 50 ml. Тогаш горната површи 
на на водениот раствор се измива со 2 ml чист јагленотет 
рахлорид и без маткање се испушта во одмерливиот сад 
По Миењето на филтер-хартијата се додава јаглен-тетрах 
лорид до ознаката. Растворот се изматкува и бојата се ме 
ри на 535 nm во однос на слепата проба во кивета се 
должина од 0,5 cm. 

За приготвување на стандардна крива се зема 1 m 
стандарден раствор кој одговара на 0,01 mg Zn. Се земаат 
О, 1,0; 2,0; 4,0; 6,0 и 8,0 ml, се дополнува со вода до 20 ml v 
понатаму се постапува како што е утврдено во - постапка 
та на определување. 

38. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАКАР - СПЕКТРОФОТО 
МЕТРИСКИ МЕТОД 

Принцип 
Како реагенс за определување се користи оловна СОЈ 

на диетил-дитиокарбамат, на која не влијаат јоните на ft 
(III), Mn (II), Ni (II) i So (II). 

Пречки прават среброто, живата и талиумот, но којг 
се застапени дваесетпати повеќе од бакарот. Веќе 3 биз 
мут пречат за определување на 10 jxg бакар, па тогаш при-
сутниот бизмут се отстранува со маТкање на органскиот 
екстракт со раствор на 5 mol (КС1)/1 или со раствор на 2 
mol (NaOH)/l. Бакар-диетил-дитиокарбамат комплекс 
може да се екстрахира со толуол, флороформ или јаглен-
-тетрахлорид. 

Рсагенси 
За определување на бакар се користат следните реа-

генси: 
1) стандарден раствор на бакар: се одмеруваат 0,3928 

g SuS04 - 5ЊО се растворува во 1 mol (НС1)/2 ц се допол-
нува со хлороводородна киселина до 1000 ml (1 mol - 0,1 
tag Си). Од тој раствор се земаат 20 ml и со вода се раз-
блажува до 1 литар (1 ml е 2ng Su); 

2) 0,01%-тен раствор на олово-диетилдитиокарбамат 
во толуол. Растворот се чува во темница или во темно ши-
ше; 

3) 50%-тен раствор на диамониум^хидрогенцитрат 
(m/V); 

4) раствор на натриум хидроксид c(NaOH) ^ mol / l ; 
5) би дестилиран амонијак; 
6) толуол; 
7) 1%-тен раствор на фенолфталеин во етанол (m/V) 
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Определување 
Се одмеруваат 1 до 10 ml раствор приготвен за ана-

лиза (метод 33 на овој правилник) кој содржи до 40 ig ба-
кар и се пренесува во инка за одвојување со зафатнина од 
100 ml, се дополнува со 20 ml вода, се додаваат 5 ml 
50%-тен диамониумцитрат и I до 2 капки фенолфталеин и 
амонијак, се додека бојата не почне да се менува. Потоа се 
додаваат 20 ml олово-диетил-дитиокарбамат, се матка 5 
мин, се остава фазите да се раздвојат и се испушта водени-
от слој. Чепот и ѕидовите на инката се измиваат со вода. 
Органската фаза се третира со 25 ml раствор на 2 mol (Na-
OH)/! и маткањето се повторува 5 мин. По одвојуваното 
на фазите, се испушта водениот слој, а екстрактот на толу-
ол преку филтер-хартија (бела лента) се испушта во од-
мерлив сад со зафатнина од 25 ml и со толуол се дополни 
до ознаката. Потоа во кивета долга 2 cm се мери апсорбан-
цијата на жолто обоениот комплекс на 435 nm во однос на 
слепата проба. 

Стандардна крива се приготвува од разблажен стан-
дарден раствор кој во 1 ml содржи 2 Ig бакар. Во инка за од-
војување се земаат 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; и 20 ml разблажен 
стандарден раствор и натаму се постапува како што е ут-
врдено во постапката на определување. 

39. О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е НА К А Р О Т И Н 
(БРЗА П О С Т А П К А ) 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз екстракција на пигментите 

во петролетар и одвојување на пигментите со примена на 
колонска хроматографија и определување на интензите-
тот на бојата со спектрофотоматриско мерење. 

Методот се применува за брзо определување на каро-
тин во свежи и суви мостри на добиточна храна. 

Реагенси 
Потребни се следените реагенси, со чистотија рѓо 

analisu, а водата мора да биде дестилирала: 
1) петролетар со точка на вриење меѓу 300 и 70СС; 
2) петролетар со точка на вриење меѓу 800 и 1200С; 
3) екстракциона смеса која се состои од една зафатни-

на на петролетар со точка на вриење меѓу 400 и 700 С и две ' 
зафатнини на петролетар со точка на вриење меѓу 8Q0 и 
120 0С; 

4) ацетон; 
5) натриумсулфаТ, безводен; 
6) апсорбенс: комерцијално коскено брашно екстра-

хирано 8 h со ацетон и 8 h со петролетар, nofoa сушено и 
просеено преку сито со отвори чиј пречник е 0,36 mm. 

Апаратура и прибор 
Освен во обичаената лабораториска опрема потребен 

е следниот прибор: 
1) водена бања, со регулација на температурата на 

900С; 
2) хроматографска цевка со внатрешен пречник од 

12,5 mm и со должина од 30 cm, со капиларна цевка чиј до-
лен дел е нурнат во грлото на одмерна тиквичка со зафат-
нина од 100 ml; 

3) вакуумска направа за филтрација за фаќање на елу-
атот во одмерна тиквичка (види сл. 4 во прилогот); 

4) аналитичка вага. 

Приготвување на свежа растителна мостра од силажа 
Се одмеруваат 100 g добро промешана мостра и се 

осечува со нож или со соодветна сечка. 

Приготвување на мостра од сува растителна маса 
Се мелат 20 g сува растителна маса, така што иситне-

тите честички да можат да минат низ сито со големина на 
отворот од 1 mm. 

Определување 

Екстракција на пигментите 

Екстракција на пигментите од свежа растителна маса и си-
лажа 

Се одмеруваат 2 g приготвена мостра со точност од 

0,001 g, се става во аван, се додаваат 5 g песок и 5 g безво-
ден натриум-сулфат и се меша додека не се добие сув хо-
моген прашок. 

Сомелената маса се префрла преку цевка во мерниот 
сад со зафатнина од 100 ml. Аванот се измива со постепено 
доливање во шише, 20 ml екстракциона смеса. Повратни-
от кондензатбр се наместува на шишето кое се нурка во 
водена бања загреана на 900С и се остава 1 h. 

Екстракција на пигменти од сува растителна маса 
Во мерно шише со зафатнина од 100 ml се одмерува I 

g мостра, со точност од 0,01 g и се додаваат 40 ml екстрак-
циона смеса. Повратниот кондензатор се наместува на 
шишето, кое се нурнува во водена бања загреана на 9042 и 
се остава I h. 

Одвојување на пигменти 
Хроматографската колона во хроматографска цевка 

се наполнува со апсорбенс. Пред полнењето на колоната, 
на долниот дел од цевката се става малку стаклена волна 
или памук. Висината на слојот на апсррбенсот мора да из-
несува околу 10 cm. Спуштањето на апсорбенсот се регу-
лира со помош на вакуумска шмукалка, горната површи-
на на апсорбенсот се израмнува со тапо стапче и на неа се 
става слој на безводен натриум сулфат во висина од 1 cm и 
цврсто се притиснува. Хроматографската колона се на-
влажува со петролетар, чија точка на вриење е меѓу 400 и 
700С. За регулирање на протокот на екстрактот во колона-
та се користи вакуум и елуатот се фаќа во одмерна тиквич-
ка со зафатнина од 100 ml. За елуирање на каротинот се 
употребуваат 50 ml петролетар со точка на вриење меѓу 
400 и 700С, неколку пати, така што површината на колона-
та никогаш да не биде без течност. Доволно е 50 ml каро-
тинскиот обрач квантитативно да помине во елуатот. Таа 
хроматографска колона се употребува се додека не се до-
бие зона на другите пигменти до 2 cm над долниот дел на 
цевката. Елуатот до ознаката се дополнува со п^тролетар 
со точка на вриење меѓу 400 до 700С и со спектрофотоме-
тар се определува содржината на каротинот. 

Определување на апсорбениија 
Апсорбенцијата на раствор се определува со помош 

на спектрофотометар, на бранова должина од 450 nm и се 
приготвува стандардна права од стандардни раствори на 
каротин со висока чистота. За поголема точност треба да 
се направат такви концентрации на раствор чија апсорбен-
ција ќе биде меѓу 0,25 и 0,75. 

Пресметување 
Содржината на каротинот се изразува во mg/kg и се 

пресметува според следната формула: 

m-V 
mi-l 

каде што е: 

m - каротин отчитан од кривата, во jig; 
V - зафатнина на елуатот, во милилитри; 
mi - измерена мостра во елуатот, во 
1 - дебелината на киветата, во сантиметри. 

Ако не постои стандардна крива, ќаротинот се пре-
сметува по следната формула: 

Б-УЧ 00 
260-1-mi 

каде што е: 

Е - апсорбенција на елуатот; 
V - зафатнина на елуатот, во милилитри; 
mi - измерена мостра во елуатбт, во џ%\ 
1 - дебелина на кивбтата, во сантиметри. 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите од Лве определувања на 

иста мостра што едноподруго ги изведува ист аналитичар 
не смее да биде поголема од 8% од средната вредност на 
добиениот резултат. 



Страна 446 - Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 2 март 1987 

40. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КАРОТИН И КСАНТОФИЛ 
ВО СВЕЖИ И СУВИ МОСТРИ ОД РАСТИТЕЛНО 

ПОТЕКЛО 

Принцип и примена 
Методот се применува за определување на каротин и 

ксантофил во мостри на свеж и сув растителен материјал, 
кој содржи повеќе од 30 mg каротин по 1 kg добиточна 
храна. 

Принципот се заснова врз екстракција на сува расти-
телна маса со помош на хексан и ацетон, а на свежа храна 
- врз екстракција со ацетон. По екстракцијата се врши на-
сапунување со помош на алкохолен раствор од калиум-
хидроксид; екстрактот на пигментот се впарува, остато-
кот се растворува во петролетар и каротинот се одвојува 
хромагографски со елуирање со петролетар ксантофилот 
- со елуирање со етанол. Количината на издвоените пиг-
менти се определува со спектрофотометриско мерење. 

Реагенси 
Се користат следните реагенси со чистота pro analisy 

и дестилирана вода: 
1) п-хексан, чист; 
2) ацетон, чист; 
3) п-хексан-ацетонска смеса (7:3), 70 делови на чист п-

-хексан и 30 делови на чист ацетон; 
4) петролетар (точка на вриење 300 до 500С); 
5) 40%-тен етанолен раствор на KON; пред употреба-

та се растворуваат 4 g калиумхидроксид во неколку капки 
вода и до 10 ml се дополнува со етанол; 

6) натриумсулфат, безводен; 
7) натриумсулфат, заситен воден раствор; 
8) алуминиумоксид за хроматографија, стандардизи-

ран по Брокман (Brockrnan), се жарат 8 h на температура 
од 7500С, се оладува во ексикатор и се чува во шише од 
темно стакло со брусен затворач. 

Пред употребата за хроматографија се додаваат 91 g 
алуминиумоксид и 9 ml дестилирана вода, силно се пре-
мажува и 9 h се чува во темно шише со 6pvcen затворач; 

9) етанол, 96%-ен; 
10) азот, гас. 

Апаратура и прибор 
Освен вообичаената лабораториска опрема, се корис-

ти и следниот прибор: 
1) колони за хроматографија, со должина од 15 до 30 

cm, со пречник од 10 до 15 mm; 
2) вакуум-впарувач; 
3) спекгрофотометар. 

Приготвување на мостра од свеж растителен материјал 
Се одмеруваат 10 g исечен растителен материјал, со 

точност од 0,001 g, се става во хомогенизатор, се додаваат 
50 ml ацетон и се меша така што пигментите да се екстра-
хираат. Тоа се повторува најмалку трипати. Соединетите 
ексктракти се филтрираат преку стаклено филтер-лонче 
во мерна тиквичка со зафатнина од 200 ml и тиквичката се 
дополнува со ацетон до ознаката. 

Приготвување на мостра од сув растителен матееријал 
Во одмерен сад со соодветна зафатнина или во соод-

ветно шише со брусен затворач се одмеруваат од 2 до 10 g, 
со точност од 0,001 g, фино иситнета остра просеена низ 
сито со големина на отворот од 0,5 mm, се додаваат од 30 
до 50 ml смеса на хексан и ацетон, се воведува азот или 
друг инертен гас, се проматкува и се остава на темно мес-
то да преноќева. 

Определување 

Насапунување на екстрат од свеж растителен материјал 
Во инка за одвојување се отпипетираат од 20 до 50 ml 

ркстоакт, зависно од очекуваната количина на пигменти, 
се додаваат 0,5 ml 40%-тен раствор на етанол-хидроксид и 
силно праматкува, се остава да мирува половина час. По-
тоа се додаваат од 30 до 50 ml петролетар и силно се про-
м а ј а така што пигментите квантитативно да преминат 

во петролетарна фаза. Долниот слој се испушта, остатоци-
те од растворот на етанолен калиумхидроксид и ацетон се 
отстрануваат со измивање со екстракт на петролетар два 
пати со по 100 ml вода. На крајот остатоците од водата се 
отстрануваат со маткање на екстрактот со по 10 ml заси-
тен воден раствор на натриумсулфат. 

Пречистениот екстракт на петролетар со благо загре-
вање во вакуум се впарува до суво и остатокот веднаш се 
растворува со 5 ml хексан. 

Ако мострата не содржи масти и хлорофил, салони-
фикацијатаможе да се изостави. 

Иасапунување на екстракт од сув растителен атеријал 
Еден час пред хроматографското одвојување на пиг-

ментите, во екстрактот се додаваат 2 ml 40%-тен етанолен 
раствор на калиумхидроксид, силно се матка и се остава 
половина час на темно место, потоа се додаваат 2 ml дес-
тилирана вода, уште еднаш се матка и се остава да се стег-
нат цврстите честички. Потоа зафатнината се регулира со 
додавање на чист п-хексан до ознаката. Аликвотниот дел, 
обично 50 ml, се отпипетира во шише за вакуумско впару-
вање. Впарувањето се врши до суво, со благо загревање до 
температура од 400С и остатокот веднаш се растворува со 
5 ml п-хексан. 

Хроматографско определување 
Хроматографската цевка се наполнува со активаран 

алуминиумоксид. Пред полнењето на колоната, на долни-
от дел се става малку стаклена волна или памук. Височи-
ната на слојот на апсорбеност мора да изнесува 10 cm. На 
горниот слој на апсорбеност се додава слој од безводен на-
триумсулфат во висиаиод 2 cm, добро се овлажува со пет-
ролетар и почнува хроматографијата. Протекот се регули-
ра со вакуум или со нагпритисок, така што протекот да 
биде 1 до 2 капки во секунда. Каротинот се елуира со по-
мош на петролетар и елуатот се фаќа во мерно шише со 
зафатнина од 50 или 100 ml. Елуирањето е завршено кога 
ќе се забележи дека капките повеќе не содржат обоена ма-
терија. Елуатот во одмерното шише се дополнува со пет-
ролетар. 

Ксантофилот се елуира од колоната со помош на 
96%-тен етанол, се фаќа во мерно шише со зафатнина од 
100 или 200 ml ab додека не се добијат безбојни капки. За-
фатнината се регулира со додавање на етанол до ознаката. 

Апсорбенцијата на добиените елуати се мери на бра-
нова должина од 450 nm, со задолжителна примена на 
стандардна права, и тоа: каротин спрема петролетар, а 
ксантофил спрема етанол. 

Пресметување 
Количината на каротинот и ксантофилот се изразува 

во mg/kg и се пресметува според следната формула: 

Отчитување V 
ml 

каде што е: 
отчитување - на каротинот односно ксантофилот од 

стандардната крива, во ц-g; 
V - зафатнина на елуатот, во милилитри; 
m - маса на мострата во елуатот (V) во милилитри; 
1 - дебелината на оптичкиот слој на киветата, во 

сантиметри. 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите на две наспоредни опре-

делувања што истовремено или непосредно последовно со 
исти реагенси ги извел ист аналитичар не смее да биде по-
голема од 9% од средната вредност на добиените резулта-
ти. 

41. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИТАМИНОТ А 

Принцип 
Погодна количина мостра се насапунува со алкохо-

лен раствор на КОН. Ненасапунетиот дел, кој содржи ви-
тамин А, се екстрахира со петролетар, добиенот екстракт 
се чисти преку колоната со различни апсорбенси, а во пре-
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чистениот екстракт се определува витаминот А со Сагг-
-Price-ов реагенс. 

Реагенси 
За определување на витаминот А се користат следни-

те реагенси: 
1) етанол 99% p.a.; 
2) калиумхидроксид, КОН, p.a.; 
3) петролетар, со точка на вриење од 40 до 70 0Ср.а.; 
4) ацетон, p.a.; 
5) натриумсулфат, НагЅгОз безводен p.a,; 
6) магнезиум оксид, MgO p.a.; 
7) киселгур G за тенкослојна хроматографија; 
8) алуминиумоксид А1гОз - стандард за хромато-

графска апсорпциска анализа по Брокман, ст. активности 
И-Ш; 

9) хлорофолн p.a.; 
10) антимонтрихлорид, SvCh кристален; 
П) анфидрид на оцетна киселина p.a.; 
12) витамин А стандард: како стандард обично се 

употребува кристализиран витамин А ацетат и витамин А 
палмитат, растворен во масло со позната јачина. Стан-
дард витамин А палмигат се растворува во пречистен хло-
роформ и се разредува на концентрација од 30 I.J/1 ml. -
работен раствор на стандард. 

Стандард витамин А ацетат се подложува на сапони-
фикација и екстракција (мерење) така што концентрација-
та која се мери во хлороформен раствор да биде 30 I.J/1 
ml работен раствор на стандардот. Раствор на стандардот 
се приготвува непосредно пред употребата. 

Апаратура и прибор 
За определување на витаминот А се користат следни-

та апаратура и прибор: 
1) апаратурата за дестилација во вакуум NB 29 со 

тиквички за отпарување со зафатнина од 100, 250 и 500 ml; 
2) тиквички за јоден 6poj со зафатнина од 100, 250 и 

500 ml; 
3) уред за хроматографија: хроматографска колона, 

со должина од 20 cm, со пречник од 2,50 cm (NB 14) тик-
вички со тркалезно дно од 100 ml NB 14, продолжение за 
хроматографија на колоната NB 14; 

4) вакуум шмукалка; 
5) колориметар или спектрофотометар. 

Приготвување на Carr-Price-ов реагенс 
Маса од 120 g SbCh се промешува во тиквичка за јо-

ден број со приближно 200 ml хлороформ, претходно из-
маткан со вода и предестилизиран со користење на Вигре-
уховата колона. По стоење во темно, содржината на тик-
вичката се загрева до вриење, додека не се истопи сиот 
SbCh и по ладењето се пренесува во сува одмерна тиквич-
ка со зафатнина од 500 ml и се допонува до ознаката. Реа-
генѓсот е употреблив по два до три дена. 

Приготвување на колоната со магнезиум оксид 
4- киеселгур 

Магнезиум оскид и киселгур се сушат при температу-
ра од 1050С, се ладат во оксикатор и се измешуваат во од-
нос 1 1 (m/m). Маса од 5 g на таа мешаница се става на 
колоната, на чие дно се наоѓа парче вата. Колоната се по-
лни со помош на вакуум. На така приготвената колона 
мострата се нанесува директно, без претходно измивање 
со растворувач. 

Приготвување на колоната со алуминиум триоксид 
Алуминиум иксид се жари 3 h при температура од 

5500С и потоа се употребува како адсорбенс. Маса од 10 g 
на така приготвен А1гОз се измешува со 0,15 ml вода, и се 
става на колоната, на чие дно се наоѓа парче ват. Слојот 
на безводен натриум сулфат со деблина се става на врвот 
на колоната. Пред нанесувањето на мострата колоната се 
измива со петролетар. 

Определување 
Хомогенизирана мостра во количина од 10 до 0,2 cm 

25 g измерена на аналитичка вага (количината зависи од 

видот на добиточната храна, односно од концентрацијата 
на витамионот А во храната) се сапонифицира со додава-
ње на 150 ml етанол и 37,50 ml 50 %-тен раствор на КОН во 
етанол. Сапонификацијата се врши со повратно ладење од 
30 min. Во инка за одделување се префрлат 75 ml течнен 
слој, се додаваат 60 ml вода и екстракција на витаминот А 
се врши со 5. 50 ml петролетар. Собраните петролетарни 
екстракги се изливаат со 3 - 5и ml вода и се сушат со на-
триум сулфат, а потоа се отпаруваат до волумен од при-
ближно 20 ml . Остатокот се префрла во сува одмерна тик-
вичка со зафатнина од 100 ml и содржината се дополнува 
со петролетар до ознаката. Количината од 50 ml петроле-
тарски екстракт, која содржи витамин А и каротин, се пре-
фрла на колоната со MgO 4- киселгур, а елуирањето се 
врши сосмеса на раствор од ацетон и петролетар во однос 
2 4- 98 (V/V) (елиурање на каротинот). Витаминот А се 
елуира со смеса на раствор од етанол и петролетар во од-
нос 8 4- 92 (V/V) додека сиот витамин не се елурира. Со-
браните елуати се измиваат до сув остаток во вакуум на 
водена бања при температура од 600С, а сувиот остаток се 
растворува во 2 ml хлороформ. 

, Мерење 
Концентрацијата на витаминот А се мери на колори-

метар, со црвен филтер, или на спектрофотометар, на бра-
нова должина од 620 nm. Наспоредно се мери апсорбанци-
јата на мострата и стандардниот раствор, со слепа проба. 

Слепа проба: 1 ml хлороформ, 6 капки анхидрид на 
оцетна киселина и 4 ml Carr-Price-ob реагенс 

Стандард на витаминот А: 0,20 ml хлороформен рас-
твор на стандард (6 И.Ј.) витамин А, 0,80 ml хлороформ, 6 
капки анхидрид на оцетна киселина и 4 ml Carr-Price-ови-
от реагенс 

Мостра: 0,2 ml хлороформен раствор на мостра, 0,80 
ml- хлороформ раствор 6 капки анхидрид на оцетна кисе-
лина и 4 ml Carr-Price-об реагенс 

Поради нестабилност на сината боја, епотребно вед-
наш по додавањето на Carr-Price-овиот реагенс (најмногу 
10 секунди) да се отчита апсорбанцијата на сината боја. 

Пресметување 
Концентрацијата на мострата се изразува во mg/kg и 

се пресметува според следната формула: 

„ Еи -К, - F 1000 

каде што е: 
Еи е екстинкција на мострата 
Кѕ - концентрација на стандардот (во I. Ј) 
Еѕ е екстинкција на стандардот; 
F е фактор на разредување; 
m е мерата на мострата во грамови 

42. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИТАМИНОТ Е 

А) Мостра која содржи повеќе од 50 mg/kg витамин Е 

Принцип 
Мострата која се испитува се сапонифицира со рас-

твор на КОН во етанол, со додавање на хидрокинон. По 
ладење на реакциската смеса, се екстрахира алфа токофе-
рол со диетил-етар, екстракт на етар се измива со база, а 
потоа со вода и се дополнува до определена зафатнина. 
Аликвотниот дел на екстрактен етар испарува во вакуум 
до сув остаток, кој се испитува во бензен и се префрла на 
претходно припиената колона на хроматографот Елуа-
тот се измива во вакуум, а сувиот остаток се истопува во 
етанол чија зафатнина е точно определена. Аликвотниот 
дел на алкохолниот раствор се оксидира со раствор на фе-
рихлорид, се додава раствор на дипирин и развиената боја 
по 2 min се отчитува на фотометарот минути на 520 mm, 
со слепа проба. На ист начин и под исти услови на сабота 
истовремено се измерува апсорбанцијата на стандардот 
на позната концентрација. Од податоците добиени со ме-
рење и факторот на разредување се пресметува концентра-
цијата на витаминот Е во мострата. 
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Реагенси 
За определување .на витаминот Е се користат следни-

те реагенСи: 
1) етанол 99%-ен p.a.; ' 
2) хидрокинон p.a.; 
3) диетилетар p.a; ^ 
4) калиум-хидроксид, КОН; 
5) натриум сулфат КагЅгОз, безводен, p.a; 
6) бензен, p.a.; 
7) ферихлорид FeCh: 50 mg FeCb - 6ЊО се раствору-

ва во 25 ml етанол (растворот се подготвува свеж секој-
дневно); 

8 ) а а ' - дипиридин: 50 mg се потопуваат во 10 ml ета-
нол (растворот се приготвува свеж секојдневно); X 

9) активна земја: 2 g Bleicherde се варат две минути со 
раствор, кој се приготвува со растворување на 0,40 g SnCh 
-2ЊО во 10 ml концентриран HC1; 

10) хлорободородна киселина, концентрирана; 
И) киеселгел G: 2 g киеселгел G, сушен 30 min при 

температура од 1100С и се измешува со малку сув бензен; 
12) d, la - тоќоферол стандард: С29 Њ0О2 се чува на 

темно место, на собна температура, со задолжително вове-
дување на инертен гас по секоја употреба. 

Апаратура и прибор 
За определување на витаминот Е се користат следна-

та апаратура и прибор: 
1) апаратура за дестилација во вакуум (NB) со тик-

вички за испарување со зафатнина од 100, 250 и 500 ml; 
2) тиквички за јоден број со зафатнина од 300 ml; 
3) инки за одделување со зафатнина од 500 ml; 
4) одмерни тиквички, чаши, обични инки; 
5) уред за хроматографија: хроматографската колона 

со должина од 20 cm, со пречник од 2,50 cm (NB 14), тик-
вички со тркалезно дно со зафатнина од 100 ml (NB 14); 
продолжение за хроматографијата на колоната NB 14 

6) колориметар или спектофотометар; 
7) вакум шмукалка. 

Приготвување на колоната 
Два грама активна земја се става во хроматографска-

та колона, течноста се испушта, а одсорбенсот се измива 
трипати со по 3 ml етанол. Измивањето продолжува со 
бензен ( 5 x 5 ml). На столбот потоа се ставаат 2 g киесел-
гел, изматкан во бензен. Одвишокот на бензен се испушта 
од колоната, така што нивото на течноста дабиде 2 до 3 ml 
над границата на стаениот адсорбенс. 

Приготвување на стандардот на витамин Е 
Во чиста и сува одмерна тиквичка со зафатнина од 

256 ml Се одмерува определна количина стандард на вита-
мин Е и со додатни разредување со етанол се приспособу-
ва концентрацијата на вредност од приближно 20 jig/2 ml. 
Стандардот на витаминот Е се приготвува за секое опре-
делување на витаминот Е. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмерува 1 g хОмогенизирана 

мостра во тиквичка за сапонификација со зафатнина од 
250 ml, се додаваат 30 ml етанол и 3 ml раствор на КОН 1 
4 2 (V/V) и околу 50 mg хидрокинон. СапонификацИјата 
се врши на водена бања, со повратно ладење од 30 min. 
Оваа постапка, како и сите подоцнежни постапки, се изве-
дува на место заштитено од светлина: По сапонификација-
та содржината на тиквичката квантитативно се префрла 
во инка за одвојување а вкупно 50 ml дестилирана вода. 
Тиквичката неколкупати се измива со 50 ml етар, кој исто 
така се додава во инка за одделување. Содржината во ин-
ката се екстрахира со 5 - 50 ml етар. Собраниот екстракт 
на етар се измива со вода, а растворот КОН во 3%-тен ета-
нол и повторно со вода, се додека' екстрактот престане да 
покажува базна реакција. Остатокот на екстрактот на етар 
се исушува со безводен натриум сулфат и се префрла во 
-птичка за отпарување со додаток на етар, со кој се изми-
ва инката за одвојување. Екстрактот на етарот испарува 
вовакуум до сув остаток на водена бања при температура 
од 600С. Во сувиот остаток се додаваат 5 ml безен. Раство-
рот на безненот Се префрла квантитативно на колоната и 

витаминот Е елуира со вкупно 7 - 5 ml бензен. Собраните 
елуати испарауваат во вакуум до сув остаток при темпера-
тура од 60 0С, а Сувиот остаток се раствора во 10 ml апсо-
лутен алкохол. Мерењето се врши по 2 min, како на мос-
трата така и на стандардот на витаминот Е, и тоа на фото-
електричен колориметар со зелен филтер, односно на 
спектрофотометар на 520 nm. 

Мерење 
Слепа проба: 3 ml алкохол -I- 1 ml ферихлорид 4- 1 

ml a a' - дипиридин. 
Стандардот на витаминот Е: ml алкохолен раствор, 

кој содржи околу 20 g витамин Е 4- 1 ml етанол -f 1 ml фе-
рихлорид 4- 1 ml a a' - дипиридин 

Мостра: аликвотен дел од 2 ml алкохолен раствор на 
витамин Е 4 1 ml етанол 4 1 ml а а' дипи-

. ридин 4 1 ml ферихлорид 

Пресметување 
Концентрацијата на мострата се изразува во mg/kg 

витамин Е на ацетат и се пресметува соред следната фор-
мула: 

Е„ - К, - F -1000 
Еѕ - m 0,911 

каде што е: 
Е“ - апсорбанција на мострата 
Кѕ - концентрација на стандардот, во милиграми; 
Еѕ - апсорбанција на стандардот; 
F фактор на разредување; ' 
m - одмерна мостра во грамови; 
0,911 - фактор за пресметување, D, L алфа токофе-

рол во витамин Е ацетат. 

Б) Мостра која содржи помалку од 50 mg/kg витамин Е 

Принцип 
Мострата за испитување се сапонифицира со раствор 

на КОН во апсолутен алкохол (етанол) со додавање на 
хидрокинОЈЈ. По ладењето реакциските смеси се екстрахи-
раат (алфатокоферол со диетил-етар), екстрактот на ета-
рот се измива со база, а потоа со вода и се дополнува до 
определанага зафатнина. Аликвотниот дел на екстрактот 
на етарот испарува во вакуум до сув остаток кој се раство-
ра во апсолутен алкохол (етанол). Аликвотниот дел на 
мострата се нанесува на плоча за тенкослојна хроматогра-
фија (TLC) и плочата се става на развивање. Со мострата, 
на плочата се нанесува и стандардот на токоферол. По 
развивањето, плочата се прска со реагенс, (ферихлорид 4 
a - адипиридил). Дамките од растворат на мострата и 
стандардот мораат меѓусебно да се поклопуваат по изглед 
и по RF вредности. 

Реагенси 
За определувало витаминот Е се користат следни-

те реагенси: 
I) етанол 99% р. а. 

. 2) диетил-етар р. а.; , 
3) калиум хидроксид, КОН; 
4) натриум сулфат, Na2S2Oj, безводен; 
5) хидрокинон, р. а.; 
6) бензен р. а.; 
7) ферихлорид, FeCb : 50 FeCh х 6ЊО се раствора 

во 25 ml етанол (растворот се приготвува непосредно пред 
употребата); 

8) смС - дипиридин : 50 mg се истопуваат во 10 ml ета-
нол (растворот се приготвува непосредно пред употреба-
та); 

9) силикагел G за хроматографија; 
10) метанол г. а.; 
II) d. l . - a - токоферол стандард С29Њ0О2 се чува на 

собна температура, на темно место, со задолжително вове-
дување на инертен гас по секоја употреба. 

Апаратура и прибор 
За определување на витаринот Е са. користат следна-

та апаратура и прибор: 
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1) апаратура за дестилација во вакуум (NB), со ти-
вкички за испарување со зафатнина од 250 ml; 

2) тиквички за јоден број; 
3) инки за одделување, со зафатнина од 500 ml; 
4) одмерни тиквички, чаши, обични инки; 
5) уред за TLC; 
6) стаклени плочи со димензии 20 - 20 cm; 
7) стаклени цилиндри за развивање на плочи за TLC, 

со димензии 60 - 60 - 40 cm; 
8) UV уред - флуоресцентен испитувач со краткобра-

ново и долгобраново светло (254 и 365 nm); 
9) пластичен мост за поделбата на хроматографската 

подлога на полиња и за нанесување екстракт од мострата 
и раствор од стандардот; 

10) микропипети со зафатнина од 10 ml. 

Приготвување на плочи за TLC 
Маса од 6 g силикагел G се мери во конусна тиквичка 

со стаклен чеп со зафатнина од 100 ml и се додаваат 20 ml 
мешаница на раствор од 96%-тен етанол и вода, во однос 
135 -I- 15 (V/V). Плочата се исчистува со вата натопена со 
етанол и содржината на тиквичката се излева на така ис-
чистената плоча. Течниот апсорбенс се нивелира така што 
слојот да биде едноличен. Плочата се исушува на воздух, а 
потоа се активира при температура од 1050С во траење од 
1 до 2 h. 

Приготвување на стандард на витамин Е 
Во чиста и сува одмерна тиквичка со зафатнина од 25 

ml се одмерува определена количина стандард на витами-
нот Е (алфа-токоферол) и со додатни разредувања со апсо-
лутен алкохол концентрацијата се дотерува на вредноста 
500 fig/ml. Стандардот се приготвува при секое определу-
вање на витаминот Е. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмеруваат 10 g мостра и се 

пренесуваат во тиквичката за сапонификација, со зафатни-
на од 250 ml, се додаваат 30 ml 99%-тен етанол и околу 50 
mg хидрокинон. Сапонификацијата се врши на водена ба-
ња, со повратно ладење од 30 min. Оваа постапка како и 
сите подоцнежни постапки се изведуваат на место зашти-
тено од светлост. Но сапонификацијата содржината на 
тиквичката квантитативно се префрла во инка за одделу-
вање, со вкупно 50 ml дестилирана вода. Тиквичката се из-
мива неколку пати со вкупно 50 ml етар, кој исто така се 
додава во инката за одделување. Содржината во инката се 
екстрахира со 5 - 50 ml етар. Собраните екстракти на етар 
се измиваат со вода, со раствор на КОН во 3%-тен етанол 
и повторно со вода, додека екстрактот престане да по-
кажува базна реакција. Екстрактот на етар се исушува со 
безводен натриум сулфат и се префрла во тиквичка за ис-
парување со додавање на етар, со кој се измива инката за 
одделување. Екстрактот на етарот се испарува во вакуум 
до, сув остаток на водена бања при температура од 600С. 
Во сувиот остаток се додаваат толку милилитри 99%-тен 
етанол што во 30 ml да има 15 j.ig витамин Е (зависно од 
количината на витаминот Е во мострата). На приготвена-
та плоча за TLC се нанесуваат, во форма на црта (со 
должина од 1,50 cm) 30 jil екстракт на мостра, 30 jil стан-
дард и 30 ml Ѕ/2 (половина концентрација на стандардот 
која се добива со разредување на стандардот со 99% ета-
нол во однос 1 + 1). Така приготвената плоча се става во 
цилиндер за развивање, во кој се наоѓаат околу 200 ml раз-
вивач (бензол и метанол во однос 1 : 99). Хроматограмот 
се развива додека фронтот на растворачот достигне виси-
на од приближно 15 cm. По развивањето плочата се суши 
на воздух и се рема со реагенс: најпрво со раствор на 
FeCh, а потоа со aa'-дипиридил. Дамките од растворот на 
мострата и стандардот мораат меѓусебно да се поклопува-
ат по изглед и по Rf-вредности. Концентрацијата на вита-
минот Е се отчитува со споредување на интензитетот на 
боењето на екстрактот од мострата со интензитетот на 
обојувањето на стандардниот раствор. Ако интензитетите 
на обојувањето на мострата и стандардот се различни, се 
повторува TLC со додатни разредувања или на стандар-
дниот раствор или на растворот на мострата. Кога интен-
зизетот на бојосувањето на стандардот и мострата стане 
идентичен, се пресметува приближната концентрација на 

мострата, со познатата концентрација на стандардот и 
факторот на разредување. 

43. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИКОТОКСИНИ 

Принцип 
Микотоксините се определуваат со тенкослојна хро-

матографија. Охратоксинот како релативно јака киселина 
се екстрахира од раствор заситен со н,атриум хидрокарбо-
нат; слабо кисел зеараленонот се екстрахира со Јака база 
така што неутралниот ал фато кен н останува во растворот. 

Реагенси 
За определување на микотоксини се користат следни-

те реагенси: 
1) ацетонитрил - вода (90 4- 10); 
2) хексан; 
3) хлороформ, CHCh; 
4) заситен раствор на NaHCOa (рН ^ 7,8); 
5) раствор на натриумхидроксид с - 1 mol (Na-

OH)/ 1; 
6) раствор на фосфорна киселина, с ^ 5 mol ( -

НзР04)/1; 
7) раствор на хлороводородна киселина, с - 1 mol 

(СН1)/1; 
8) раствор на бензол ^ ацетонитрил (98 м 2); 
9) безводен натриумсулфат Na2S04; 

10) СиЛикагел- Н, тип 60 за тенкослојна хроматогра-
фија; 

11) раствор на толуол, етилацетат и мравја киселина 
(50 + 40+10); 

12) раствор на сулфурна киселина и метанол (20 + 
80); 

13) стандардни раствори: 
- афлатоксин Bi - 0,5 ug/ml; 
- охратоксин А - 5 jig/ml; 
- зеараленон - 50 jig/ml; 
- бензол-ацетонитрил (98 + 2). 

Апарати 

Се кориси апаратура за тенкослојна хроматографија 

П о с т а п к а 

Екстракција и сепарација 
Во сад со зафатнина од 250 ml се одмеруваат 25 g фи-

но сомелена мостра се додаваат 100 ml смеша на ацето-
нитрил и вода (90 + 10) и 10 min се маткаат во јако матка-
ло. Екстрактот се филтрира преку филтер - хартија. За 
натамошна анализа се користат 25 ml филтрат кој се обез-
мастува во инка за одвојување, двапати со по 25 ml хексан. 
Се остава слоевите да се одвојат и хексанската фаза да се 
отстрани, а ацетанитрилската фаза се екстрахира со нови 
25 ml хексан и повторно се отстранува хексанската фаза. 
Потоа се додаваат 25 ml вода и 8 ml заситен раствор на 
КаНСОз и се екстрахираат 25 ml хлороформ. Долниот 
слој се испушта во друга инка за одвојување и повторно се 

^екстрахираат со 25 ml хлороформ. Целокупната хлоро-
формска фаза претставува екстракт 1. 

Во инка за одвојување која содржи водена фаза се до-
даваат 15 ml 1 mol (НС1)/1 и се екстрахираат со 20 ml хло-
роформ. Екстракцијата на киселата фаза се повторува со 
уште 20 mh хлороформ. Потоа спојниот екстракт на хло-
роформ се филтрира преку безводен Na2S04 и се концен-
трира на 10 ml. Концентрираниот екстракт се префрла во 
мал стаклен сад (со зафатнина околу 3 ml покрај хлоро-
формот и се впарува до сув остаток кој се истопува (ек-
стракт 2) во 0,2 ml смеса на бензол-ацетонитрил (98 + 2) и 
се остава за TLC. 

Во екстрактот 1 се додаваат 10 ml 1 mol (NaOH)/l. 
По екстракцијата се испушта долниот слој во друга инка 
за одвојување и екстракцијата се повторува со иста коли-
чина 1 mol (NaOH)/l. Помешаните екстракти на натриум-
хидроксид се екстракти 1а. 

Екстрактот на хлороформ се измива со 25 ml вдда и 
долната фаза се филтрира низ безводен NazS04. Се одвоју-
ва водената фаза, хлороформскиот екстракт се префрла во 
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мал стаклен сад и се истопува во 0,2 ml раствор на бензол-
-ацетонитрил (98 -I- 2) (екстракт lb). 

1 Екстрактот 1а се закиселува со 8 ml 5 mol (-ЊРОд)/! 
и се екстрахира двапати со 20 ml хлороформ. Собраните 
екстракти на хлороформ се филтрираат низ безводен Na-
2ЅО4, се впаруваат и истопуваат во 0,2 ml смеса на бензол-
-ацегонитрил (?В 4- 2) и се оставаат за TLC. 

Тенкослојна хроматографија 
Екстрактите 1 а, lb и 2, во количина од 5 до 10 ml се 

нанесуваат на плочи димензији 20 - 20 cm Превлечени со 
слој силикогел X во слој дебел 0,25 mm. На истите плочи 
се нанесуваат и раствори на стандарди на микотоксини, а 
потоа плените се развиваат во смеша на растворач толу-
ол-етилацетат и мравја киселина (50 + 404-10). По сушење-
то микотоксинот се определува со споредување на интен-
зитетот на флуоресценцијата на дамките ма мострата и 
стандардот. 

Во екстрактот 1а се наоѓа зеараленон, во екстрактот 
lb алфатоксин, а во екстрактот 2% охратоксин. 

Забелешка: По потреба можат да се спроведат и тес-
тови со прскање со 20%-тна сулфурна ки-
селина во метанол и со загревање 15 min 
на температура од 1200С, или со дводи-
мензионална хроматографија. 

44. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АКТИВНОСТА НА АНТИБИ-
ОТИЦИТЕ СО МИКРОБИОЛОШКИ МЕТОДИ НА 

ПЕТРИЕВИ“ШОЛЈИ (МЕТОД НА ДИФУЗИЈА) 

Принцип 
Активностите на антибиотиците се определуваат со 

метод на дифузија на агарна подлога, инокулирана со со-
одветен микроорганизам. Се работи на Петриеви шолји, 
со тоа што растворите на мострата и стандардот се става-
ат во допир со инокулирана подлога со посредство на ме-
тални цилиндри. Референцата концентрација н^ стандар-
дната редица се споредува со растворот на мострата, а тој 
раствор мора да содржи приближно иста концентрација 
на антибиотици како и стандардот. Стандардната редица 
се состои од 4 концентрации што се приготвуваат со сери-
ски разредувања на таканаречениот работен раствор на 
стандардот, со тоа што една концентрација во стандар-
дната редица да е референтна концентрација. 

Сите четири раствори на стандардната редица се ста-
ваат во цилиндри на секоја од вкупно 10 Петриеви шолји. 
Растворот на мострата се става во цилиндри на 5 плочи, 
со референтна концентрација на стандардот, и тоа: во два 
цилиндра се става раствор на мострата а во другите два -
раствор на стандардот. По корекцијата на средните вред-
ности на пречникот на зоните на инхибициите добиени со 
одделни раствори на стандардната редица, се нацртува 
баждарен дијаграм и се отчитува коригираната средна 
вредност на пречникот на зоните на инхибициите за рефе-
рентна концентраација на стандардната редица. Таа вред-
ност служи за корекција на средната вредност на преп пи-
кот на зоните на инхибиции/^ добиени со раствор на мос-
трата. Концентрацијата на антибиотиците во мострата се 
отчитува од баждарниот дијаграм. 

Состав на хранливите подлоги за определување на 
антибиотици: 

1) окситетрациклин (СНТС) и хлортетрациклин 
(СНТС) рН вредност по стерилизацијата е 5,6 - 5,7 

пептон 6,0 g 
екстракт на квасец 3,0 g 
говедски екстракт 1,5 g 
агар 15,0 g 
дестилирана вода до 1000 ml 
2) пептон 6,0 g 
хидролизиран казеин 4,0 g 
екстракт на квасец 3,0 g 
говедски екстракт 1,5 g 
декстроза “ 1,0 g 
атар 15,0 g 
дестилирана вода до 1000 ml 
По стерилизацијата, рН за олеандомицин, тилозин и 

неомицин изнесува 7,8 - 8,0, за бензатин пеницилин G 6,5 -

6,6, а за виргиниамицин 7,4. За бацитрацин изнесува исто 
така 6,5 - 6,6. 

Состав на хранливите подлоги за одгледување на 
тест микроорганизам (ПОДЛОГА А). 

пептон 6,0 g 
хидролизат на казеин 4,0 g 
екстракт на квасец 3,0 g 
говедски екстракт 1,5 g 
декстроза 1 ,О g. 
агар 15,0 g 
дестилирана вода до 1000 ml; 
по стерилизацијата, ph вредност изнесува 6,5 - 6,6. 
Пуфери 
Се користат следните пуфери: 
1) фосфатен пуфер ph ^ 4,5: се одмеруваат 13,60 g 

КН2РО4 во 1000 ml дестилирана вода; 
2) фосфатен пуфер рН - 6: се одмеруваат 2,00 g 

К2НРО4 и 8,00 g КН2РО4 во 1000 ml дестилирана вода; 
3) фосфатен пуфер рН = 8: се одмеруваат 16, 73 g 

К2НРО4 и 0,523 g КН2РО4 во 1000 ml дестилирана вода; 
4) фосфатно-бикарбонатен пуфер: рН ^ 8: се одмеру-

ваат 16,73 g К2НРО4, 0523 g КН2РО4 и 20,00 g NaHCOa во 
1000 ml дестилирана вода. ( 

ТЕСТ - МИКРООРГАНИЗМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА АНТИБИОТИЦИ 

1) BACILLUS CEREUS var. mycaides АТСС 9634 
NCTC 10320 

Bacillus careus var. mycoides се пресадува еднаш ме-
“сечно на кос агар (подлога А). 

Приготвување на концентриран инокулум: 24-часов-
на култура одгледувана на кос атар (подлога А) при тем-
пература од 370С се измива со 5 ml стерилна дестилирана 
вода, суспензијата се пренесува на Роуиксво шише во кое 
се наоѓаат 300 ml од подлогата А и подеднакво се распоре-
дува по површината со помош на стаклени куглички. Ин-
кубацијата трае седум дена на температура од 370С. Инку-
баците се суспендираат во 30 ml стерилна дестилирана во-
да, суспензијата се пренесува во стерилно шише, се држи 
30 мин на температура од 650С и се центрифугира, Изми-
вањето на спорите се врши трипати со по 10 ml стерилна 
дестилирана вода и секојпат стерилно се центрифугира. 
Спорите потоа се ресуспендираат во 30 ml стерилна дести-
лирана вода, уште еднаш се грејат 30 мин на температура 
од 650С, суспензијата се изладува, стерилно се хомогенизи-
ра и се центрифугира 5 min на 1500 о / т . Наталожениот 
дел на спорите се фрла, а остатокот суспензија се употре-
бува како инокулум (ако се чува на температура од 4- 40С 
трае една година). Во претходните проби се утврдува за-
фатнина на неразработениот или разработениот инокулум 
кој треба да му се додаде на определеното количество 
хранлива подлога за да може со најмала концентрација на 
антибиотици во стандардната редица да се добијат довол-
но големи и остри зони на инхибиција. 

2) SARCINA LUTEA АТСС 9341 
Sarcina lutea АТСС 9341 се пресадува еднаш месечно 

на кос атар (подлога А): 24 - часови културата одгледува-
на на кос атар се измива со физиолошки раствор (околу 3 
ml). Во претходните проби се утврдува зафатнината на 
суспензијата на инокулумот кој треба да му се додаде на 
определеното количество хранлива подлога за да можат 
со најмала концентрација антибиотици во стандардната 
редица да се одбијат доволно големи и остри зони на ин-
хибиција. Sarcina lutea се приготвува непосредно пред 
употреба. Тој микроорганизам треба да се пресади на кос 
агар, да се измие со физиолошки раствор, потоа да се 
употреби. 

3) MICROCOCCUS PYOGENES VAR. AUREUS АТ-
СС 6538 - Р (Staphylococcus areus) 

Micrococcus pyogenes var. aureus се пресадува двапати 
месечно на кос агар (подлога А). 

Приготвување на концентриран инокулум: 24 - ча-
совна културата одгледувана на кос агар (подлога А) на 
температура од 320С се измива со 3 ml физиолошки рас-
твор, суспензијата се пренесува во Rouksovo шише, кое 
содржи 300 ml од подлогата А и 24 h се инкубира на 320С, 
а потоа уште 24 на собна температура. Нараснатата кул-
тура се измива со 50 ml физиолошки раствор. Се употребу-
ва шест месеци на температура од 4- 40С. 
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4) MICROCOCCUS FLAVUS АТСС 10240 - А NCTC 
7743 

Micrococcous flavus АТСС 10240 - А NCTC се преса-
дува двапати месечно на кос агар (подлога А): 24 - часов-
на култура одгледувана на кос агар се измива со физио-
лошки раствор (околу 3 ml). Во претходните проби се ут-
врдува зафатнината на суспензијата на инокулум што тре-
ба да му се додаде на определено количество хранлива 
подлога за да може со најмала концентрација антибиоти-
ци во стандардната редица да добијат доволно големи и 
остри зони на инхибиција. Micrococcus flavus се приготву-
ва непосредно пред употребата , т.е. тој микроорганизам 
пред употребата треба да се пресади на кос агар, да се из-
мие со физиолошки раствор и потоа да се употреби. 

Апаратура и прибор 

,Освен вообичаената лабораториска опрема, потребни 
се и: 

1) Петриеви шолји (плочи) со пречник од 100 mm (со 
иста големина и сосема рамно дно); 

2) метални цилиндри изработени од керѓосувачки че-
лик со надворешен пречник од 8 mm, а со внатрешен преч-
ник од 6 mm, и со висина од 10 mm; 

3) нивелирана плоча со вијци за регулација на накло-
нот. Хоризонталноста се проверува со водена вага; 

4) градуирани пипети со испусен отвор од 3 до 4 mm 
за разлевање на подлогата (подлогата мора да се отпипе-
тира во чин ич иња во рок од 2 до 3 сек.); 

5) шестар Со два шилци за мерење на пречникот на 
зоните на инхибициите. Мерењето се врши на милиметар-
ска хартија; 

6) термостат; 
7) механичко електрично маткало со држачи за конус-

ни (ерлемнаер) тиквички; 
8) полулогаритамска хартија за изработка на бажда-

рен дијаграм. 

Приготвување на Петриевите шолји (плочи) 
Петриевите пдолји се стерилизираат на температура 

од 1600С. Во претходно загреани плочи (500С) се пипетира^ 
ат по 5,5 ml инокулирана агарна подлога. Плочата веднаш 
се става на нивелирана подлога, се покрива со капак и се 
оладува. На таквата плоча се ставаат метални цилиндри 
со помош на пинцети при погодна шема. 

Приготвување на стандардни раствори - стандардна 
редица 

За изработка на баждарен дијаграм со помош на кој 
се пресметува концентрацијата на антибиотици во мос-
трата, служи таканаречената стандардна редица - стан-
дардни раствори од четири различни концентрации, од 
кои едната е референтна концентрација на стандардот. 
Стандардната редица, односно четирите концентрации на 
стандардот се добиваат со разредување на рабониот рас-
твор на стандардот со помош на соодветен пуфер или но-
сево приготвен разредувач. 

Приготвување на мостри за анализа 
Мострата за анализа се приготвува зависно од видот 

на мострата, како и од видот и концентрацијата на анти-
биотиците. Потребно е да се води сметка за тоа екстрак-
тот на мострата да биде разреден врз основа на означена-
та или претпоставената концентрација на антибиотици во 
изворната мостра во однос на концентрација, која што е 
еднаква или слична со референтната концентрација на 
стандардната радица. 

Постапка за определување -
Секоја концентрација на стандардната редица се ста-

ва на секоја од вкупно 10 Петриеви шолји со инокулирана 
агарна подлога, и тоа во метални цилиндри распоредени 
во форма на крст. Растворот на мострата се става во два 
цилиндри коишто лежат еден наспроти друг, на секоја од 
5 Петриеви плочи, додека во преостанатлите два цилин-
дри од истите шолји се става референтна концентрација 
на стандардната редица. По инкубацијата на инокулира-
ната агарна подлога (плочите се оставаат во термостат 
преку ноќ на температура од 30 0С) се добиваат 10 зони на 

инхибиции за раствор на мостри и 10 зони на инхибиции 
за референтна концентрација на исти плочи. Исто така, се 
добиваат 10 зони на инхибиција за секоја од четирите кон-
центрации на стандардната редица (10 плочи). 

Баждарен дијаграм и пресметување 
По инкубацијата се измеруваат пречниците на зоните 

на инхибациите добиени со одделни раствори на стандар-
дната редица и со растворот на мострата, па се пресмету-
ваат нивните средни вредности. 

А - средна вредност на сите пречници на зоните на 
инхибиција добиени со најголема концентрација 
во стандардната редица; 

В - средна вредност на сите пречници на зоните на 
инхибиција добиени со референтна концентраци-
ја на стандардите на плочите со мостра; 

С - средна вредност на сите пречници на зоните на 
инхибиција добиени со онаа концентрација од 
стандардната редица која се добива со разреду-
вање на најголемата концентрација во стандар-
дната редица во однос 1 4- 3; 

D - средна вредност на сите пречници на зоните на 
инхибиција добиени со најмала концентрација во 
стандардната низа. Таква концентрација е добие-
на со разредување на најголемата концентрација 
на стандардната редица во однос 1 -I- 7. 

Баждарниот дијаграм се изработува со помош на две 
бројчени вредности (добиени од експерименталните пода-
тоци), и тоа: 

тт 7А 4- 4В -f С - 2D 

каде што е: 
Н - коригирана средна вредност на пречникот на зо-

ните на инхибициите добиени со најголема кон-
центрација во стандардната редица 

т 7D 4- 4С -f В - 2А 
Ш 

каде што е: 
L - коригирана средна вредност на пречникот на зо-

ните на инхибициите добиени со најмала кон-
центрација во стандардната редица. 

На апсцисата (линеарна скала) на полулогаритамска-
та хартија се нанесуваат коригираните средни вредности 
Н и L, а на ординатата (логаритамска скала) - концентра-
циите на стандардот што им припаѓаат на тие раствори. 
Низ пресекот на линијата се повлекува права линија. 

Активноста на антибиотикот во растворот на мос-
трата е еднаква со вредноста на ординатата на она^т^гка 
на баждарениот правец чијашто апсциса е еднаква со ко-
рисната средна вредност на пречникот на зоните на зони-
те на инхибицијата добиени со растворот на мострата: 

R коригирано 8,8 R 4- ( М - N ) 

каде што е: 

R коригирано - коригирана средна вредност на пре-
чникот на зоните на инхибицијата 

' добиени со растворот на мостра; 
М - коригирана средна вредност на пречникот на зо-

ните на инхибицијата добини со референтата 
концентрација; 

R - средна вредност на сите пречници на зоните на 
инхибициите добиени со растворот на мострата 
(според претпоставка, мора да содржи исто ко-
личесво на антибиотици како и референцата 
концентрација во стандардната редица); 

N - средна вредност на сите пречници на заоните на 
инхибициите добиени со референтна концентра-
ција во стандардната редица на плочите на кои 
таа се наоѓа заедно со растворат на мострата. 
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45. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКСИТЕТРАЦИКЛИН -
ХИДРОХЛОРИД (ОТС НС1) 

А. Добиточна храна која содржи повеќе од 50 mg/kg ОТС. 
НС1 

Реа генон и тест - микроорганизам: 
1) фосфатен пуфер рН е 4,5 (во натамошниот текст: 

пуфер); 
2) раствор на хлороводородна киселина, с(ХЦЛ) -

0,1 mol/1; 
3) раствор на натриум хидроксид, c(NaOH) - 1 mol-

/1; 
4) хранлива агарна подлога рН е 5,6 - 5,7; 
5) тест микроорганизам: Bacillus cereus var. mycoides 

ATCС 9634 NCTC 10 380; 
6) стандард ОТС ХЦЛ: како стандарден раствор 

служи базата ОТС, со емпириска формула C 2 2 H 2 4 N 2 O 9 , со 
теориска активност од 1000 ag/mg, кој се топи во 0,1 mol-
/НС1/1. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра,, се пренесуваат квантитативно во тик-
вичка за јоден број од 250 ml и се додаваат точно 1000 ml 
0,1 mol (НС1)/1 Содржината на тиквичката се матка со ме-
ханичко маткало 1 h. Екстрактот се профилтрира преку 
сува, збрчкана хилтрир хартија. Аливкотниот дел на Љил-
тратот се разредува со пуфер до концентрација на ОТС од 
0,4 ug/1 ml, што и одговара на референтната концентраци-
ја на стандардот. Филтратот се разредува врз основа на 
претпоставеното количество на ОТС во мострата. , 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува соодветно количество на ОТС база, се истопува во 0,1 
mol (НС1)/1 и со ист раствор се дополнува до ознаката. 
Тоа е работен раствор на стандардот, кој може да се упот-
ребува еден месец ако се чува на температура од 4 
40С. Секој милитар работен раствор на срандардот toopa 
да содржи 1000 ug на ОТС база. Со натамошното разреду-
вање со пуфер се приготвува стандардна редица, и тоа: 

0,8 jig/ml; 
0,4 fig/ml - референтна концентрација; 
0,2 jig/ml; 
0,1 jig/ml 
Растворите на мострите и на стандардната редица 

приготвени на тој начин се ставаат врз Петриевите плочи 
што се инкубираат според опишаната постапка. Концен-
трацијата на ОТС се пресметува според општаната по-
стапка. Со оглед на тоа што концентрацијата на антибио-
тици на ОТС е изразена како ОТС база, добиената вред-
ност треба да се помножи со факторот 1,078 (однос на тео-
риската активност на ОТС база и на ОТС НЅ1). Тогаш кон-
центрацијата е изразена на форма ОТС НС1. 

Б. Добиточна храна што содржи помалку од 50 mg/kg ОТС 
НС1 

За определување на мали количества на ОТС во доби-
точната храна, покрај другите реагенси опишани во пре-
тходниот метод, се употребува и разредувач. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат окоу 10,0 g на хо-

могензирана мостра квантитативно се пренесуваат во тик-
вичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се додаваат 
точно 100 ml 0,1 (НС1)/1. Содржината на тиквичката се 
матка во механичка маткало 1 h, и екстрактот се филтри-
ра преку сува, збрчкана филтрир хартија. Точно 20 ml ек-
стракт се отпипетираат во чаша со зафатнина од 100 ml и 
nh вредност на растворот се дотерува со 1 mol (NaOH-/l 
на рН - 4,5. Се забелужува потрошокот на базата и на 
растворот му се додава онолку пуфер што вкупната зафат-
нина на течноста во чашата да изнесува 25 ml. Аликвотни-
от дел на екстрактот се разредува со пуфер на концентра-
ција од 0,4 n-g/ml (се разредува врз основа на претпоставе-
ното количество на ОТС во добитачната храна). Концен-
трација од 0,2 |ig/ml што и одговара на референтната кон-

центрација во стандардната низа се добива со разредува-
ње со разредувач. 

Приготвување на разредувач 
Се одмерува исто количество на слепа проба (без 

ОТС) и на мострата која се анализира и се подложува на 
иста постапка на екстракција и коригирање на рН вред-
ност. Така приготвениот екстракт на слепа проба се разре-
дува со пуфер во ист однос во кој е разреден аналогно при-
готвениот екстракт на оригиналната мостра при разреду-
вањето на концентрација од 0,4 p,g/ml. 

Стандард 
На аналитичка вага се одмеруваат 10,0 g слепа проба 

во тиквичка за јоден број и се додава толку ОТС база што 
концентрацијата да биде еднаква со претпоставеното ко-
личество на ОТС во мострата. Натамошната постапка е 
иста како и при приготвувањето на мострите. Најголема-
та концентрација во стандардната редица во овој случај 
0,4 j.Lg/ml, се разредува со разредувач на концентрациите: 

0,2 јхг/мл - референтна концентрација; 
0,1 цг/мл; 
0,05 р,г/мл; 
Растворите на мострата и на стандардот приготвени 

на тој начин се ставаат врз Петриеви плочи што се инку-
бираат според опишаната постапка. Концентрацијата на 
ОТС се преслишува исто така според опишаната постап-
ка. 

46. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЛОРТЕТРАЦИКЛИН -ХИД-
РОХЛОРИД (СНТС HCL) 

А) Добиточна храна што содржи повеќе од 50 mg/kg СТС на 
Реагенси и тест-микроорганизам: 

1) фосфатен пуфер рН ^ 4,5 (во натамошниот текст 
пуфер); 

2) ацетон, p.a.; 
3) концентрирана хлороводородна киселина, ХСл; 
4) раствор на натриум хидроксид, с (NaOH) 1 mol/1; 
5) хранлива агарна подлога, рН ^ 5,6 - 5,7; 
6) тест-микроорганизам: Bacillus cereus var. mycoides 

ATC С 9633 NCTC 10380; 
7) стандард СНТС Н О : како стандард слжи хлортет-

рациклин-хидрохлорид, со емпириска формула 
C22H23N2O8SI НС1, со теоретска активност од 1000 jxg/mg 
кој се топи во дестилирана вода. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра, квантитативно се пренесуваат во одмер-
на тиквичка со зафатнина од 250 ml и се додаваат точно 
100 ml кисел раствор на ацетон (650 ml ацетон 4- 20 ml 
концентрирана НС1 и дестилирана вода до 1000 ml). 
Содржината на тиквичката се матка во механичко матка-
ло 1 h, а потоа растворот се дополува до ознаката со фос-
фатен пуфер се измешува и се профилтрира преку сува, 
збрчкана филтрир-хартија. Аликвотниот дел на филтра-
тот се разредува со пуфер на концентрација СНТЅ НС1 од 
0,04 1-ig/ml, што и одговара на референтната концентраци-
ја на ист антибиотик во стандардната редица. Аликвотни-
от дел на фил гратот се разредува врз основа на претпоста-
веното количество на СКТС НС1 во мострата. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува соодветна количество на СНТС НС1 на стандардот и 
се растворува во пуфер, со кој се дополнува до ознаката. 
Тоа е работен растворе на стандардот кој во 1 џ\ мора да 
содржи 1000 mg СНТС НС1. Со натамошното разредување 
на работниот раствор на стандардот со пуфер се пригот-
вува стандардната редица, и тоа: 

0,08 jig/ml; 
0,04 jig/ml - референтна концентрација; 
0,02 jig/ml; 
0,01 jig/ml; 
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Растворите на мострата и стандардот приготвени на 
тој начин се ставаат врз Петриеви плочи кои се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрациите на СНТС 
НС1 се пресметуваат исто така според опишаната постап-
ка. 

Б) Добиточна храна која содржи помалку од 50 mg/kg 
СНТС НС1 

За определување на мали количества на олеандоми-
цин во добиточната храна покрај другите реагенси опиша-
ни во претходната метода, се употребува и разредувач. 

Приѓотвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10,0 g хомо-

генизирана мостра, квантитативно се пренесуваат во тик-
вичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се додаваат 
точно 100 ml кисел раствор на ацетон (650 ml ацетон, 20 ml 
концентрирана НС1 и дестилирана вода до 1000 ml). 
Содржината на тиквичката се матка 1 h во механичко мат-
кало а екстрактот се филтрира преку сува, збрчкана фил-
трир хартија. Точно 20 ml екстракт се отпипетираат во ча-
ша со зафатнина од 100 ml и рН вредност на растворот се 
приспособува на 4,5 со помош на 1 mol (NaOH)/l. Се забе-
лежува потрошокот на базата и на растворот му се додава 
толку пуфер што вкупната зафатнина на течноста во ча-
шата да биде 25 ml. Растворот се филтрира и аликвотниот 
дел се разредува со пуфер на концентрација од 0,08 jig/ml 
(врз основа на претпоставеното количество на наведениот 
антибиотик во мострата). Тој раствор понатаму се разре-
дува со разредувач на концентрација на СНТС Н О од 0,04 
jig/ml, што и одговара на референтната концентрација на 
стандардната редица. 

Приготвување на разредувач 
Се одмерува исто количество од слепата проба (без 

антибиотик) и на мострата што се анализира и се под-
ложува на иста постапка на екстракција и коригирање на 
рН вредност. Така приготвениот екстракт на слепа проба 
се разредува со фосфатен пуфер во ист однос во кој е раз-
реден аналогно приготвениот екстракт на оригиналната 
мостра при разредувањето на концентрација од 0,08 p,g-
/ml. 

Стандард 
Се одмеруваат 10,0 g од слепа проба (добиточна хра-

на без присуство на антибиотици) во тиквичка за јоден 
број и се додаваат толку СНТС НС1 стандард што концен-
трацијата да му одговара на претпоставеното количество 
на СНТС НС1 во мострата. Натамошната постапка е иста 
како и при приготвувањето на мострата (екстракции, при-
способување на рН вредност итн.). Растворот на концен-
трацијата 0,08 jig СНТС НС1/мл (најголема концентраци-
ја во стандардната редица) се разредува со разредувач на 
концентрациите: 

0,04 jig/ml - референтна концентрација; 
0,02 jig/ml; 
0,01 jig/ml 
Растворите на мострата и стандардот приготвени на 

тој начин се ставаат на Петриеви плочи што се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрацијата на 
СНТС НС1 во изворите се пресметува исто така според 
опишаната постапка. 

47. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОЛЕАНДОМИЦИН 

А) Добиточна храна што содржи повеќе од 100 mg/kg оле-
андомицин 

Реагенси и тест-микро организам 

1) фосфатно бикарбонатен пуфер рН - 8 (во натамошниот 
текст: пуфер); 

2) хранлива агарна подлога рН ^ 7,8 - 8,0; 
3) метанол p.a.; 
4) тест микроорганизам; Sarcina lutea АТСС 9341; 
5) стандард на олеандомицин: како стандард служи 

олеандомицин, со емпириска формула Сзѕ HeiNOi2, со тео-
ретска активност од 1000 fxg/mg, топлив во метанол. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 5,0 g хомоге-

низира!^ мостра, квантитативно се пренесуваат во одмер-
на тиквичка со зафатнина од 250 ml, се додава 150 ml пу-
фер и 1 h се матка во механичко меткало. Раствор до озна-
ката се дополнува со ист пуфер се промешува и екстрак-
тот се филтрира преку сува, збрчкана филтрир хартија. 
Аликвотниот дел на филтратот се разредува со пуфер на 
концентрација 0,1 jig/ml што и одговара на референтната 
концентрација на стандардот односно на стандардната ре- . 
дица. Аликвотниот дел на филтратот се разредува врз ос-
нова на претпоставеното количество на олеандомицин во 
мострата. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува соодветно количество на олеандомицин - стандард, 
се растворува во малку метанол и добиениот раствор се 
разредува со пуфер до ознаката се дополнува. Тоа е рабо-
тен раствор на стандардот кој мора да содржи 1000 jxg/1 
ml олеандомицин. Со натамошно разредување со пуфер се 
приготвува стандардната редица, и тоа: 

0,20 jig/ml; 
0,10 jig/ml - референтна концентрација; 
0,05 jig/ml; 
0,025 jig/ml. 
Растворите на мострата и на стандардната редица 

приготвени на тој начин се ставаат на Петриеви плочи, 
кои се инкубираат според опишаната постапка. Концен-
трацијата на олеандомицинот се пресметува исто така 
според пропишаната постапка. 

Б) Добиточна храна која содржи помалку од 100 mg/kg 
олеандомицин 

За определување на мали количества на олеандоми-
цин во добиточната храна, покрај другите реагенси и стан-
дарди опишани во претходниот метод се употребува и 
разредувач. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10,0 g хомо-

гензиранаЈ мостра квантитативно се пренесуваат во тик-
вичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се додаваат 
точно 100 ml пуфер. Содржината на тиквичката се матка 1 
h во механичко матакало а екстрактот се филтрира преку 
сува, збрчкана филтрир хартија. Аликвотниот дел на ек-
страктот се разредува со ист пуфер на концентрација од 
0,20 jig олеандомицин/1 ml (се разредува врз основа на 
претпоставеното количество на олеандомицин во мостра-
та). Тој раствор се разредува со разредувач на концентра-
ција од 0,1 jig олеандомицин/1 ml, што и одговара на ре-
ферентната концентрација на стандардната редица. 

Приготвување на разредувач 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10 g слепа 

проба (без антибиотици и се префрлаат во тиквичка за јо-
ден број со зафатнина од 250 ml и се подложуваат на иста 
постапка како и анализираната мостра. Така приготвени-
от екстракт на слепа проба се разредува со пуфер во ист 
однос во кој е разреден аналогно приготвениот екстракт 
на мострата при разредувањето на концентрација од 0,20 
jig олеандомицин/1 ml. 

Стандард 
На аналитичка вага се одмеруваат 10,0 g слепа проба 

во тиквичка за јоден број созафатнина од 250 ml и се дода-
ва толку стандард на олеандомицин што концентрацијата 
да биде еднаква со претпоставеното количество на олеан-
домицин во мострата. Понатамошната постапка е иста ка-
ко и за приготвување на мострата (екстракција, филтрира-
ње итн.). Концентрацијата од 0,20 jig олеандомицин во 1 
ml (најголема концентрација на олеандомицин во стан-
дардната редица) се разредува со разредувач на конц?и-
трацијата; 

0,1 jig/1 ml - референтна концентрација; 
0,05 jig/1 ml; 
0,025 jig/1 ml; 
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Растворите на мострата и стандардот приготвени на 
тој начин се ставаат на Петриеви плочи, што се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрацијата на оле-
андомицин се пресметува исто така според опишаната по-
стапка. 

48. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БЕНЗАТИН-ПЕНИЦИЛИН G 

А) Добиточна храна која содржи повеќе од 100 mg/kg бен-
затин пеницилин G 

Реагенси и тест-микроорганизам 
1) фосфатен пуфер рН е 6 (во натамошниот текст: 

пуфер); 
2) N, N' -диметилформамид р. а.; 
3) физиолошки раствор; 
4) хранлива подлога рН е 6,5 - 6,6; 
5) тест-микроорганизам: Sarcina lutea АТСС 9341; 
6) стандард бензатин пеницилин G: како стандард 

служи бензатин пеницилин G, со емпириска формула 
(Ci6HisN204S)2 - C16H20N2 -4ЊО; со теоретска активност 
1211 I.J./1 mg, се топи во N,N' - диметилформамид. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра, квантитативно се пренесуваат во одмер-
ив тиквичка со зафатнина од 250 ml, се додаваат 100 ml 
N,N' - диметил-формамид и содржината на тиквичката се 
матка 1 h во механичко маткало. Волуменот на растворот 
потоа се дополнува со пуфер до ознаката, се промешува и 
екстрактот се филтрира преку сува, збрчкана филтрир-
-хартија. Аликвотниот дел на екстактот се разредува со 
пуфер на концентрација од 0,4 jig бензатин-пеницилин 
G/ l ml, што и одговара на референтната концентација на 
ист антибиотик во стандардната редица. Разредувањето се 
изведува врз основа на претпоставеното количество на 
бензатин пеницилин G во мострата. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува соодветно количество на бензатин-пеницилин од G 
стандард, се растворува во N,N' - диметил-формамид. и 
зафатнината се дополнува со ист раствор до ознаката. Тоа 
е работен раствор на стандардот кој во 1 ml мора да 
содржи 1000 џџ, бензатин-пеницилин. Со натамошно раз-
редување со пуфер се приготвува стандардната редица и 
тоа: 

0,8 ng/ml; 
0,4 p,g/ml - референца концентрација; 
0,2 p,g/ml; 
0.1 jig/ml. 
Растворите на мострата и на стандардната редица 

приготвени на тој начин се ставаат на петриеви плочи што 
се инкубираат според опишаната постапка. Концентраци-
јата на бензатин-пеницилин G се пресметува исто така 
според опишаната постапка. 

Б) Добиточна храна која содржи помалку од 100s mg/kg 
бензатинчпеницилин G 

За определување на мали количества на бензатин пе-
ницилин G во добиточна храна, покрај другите реагенси, 
опишани во претходната метода, се употребува и разреду-
вач. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10,0 g хомо-

генизирана мостра, квантитативно се пренесуваат во тик-
вичка за јоден број со зафатнина од 250 ml, и се додаваат 
100 ml N,N' - диметилфс?рмамид. Содржината на тиквич-
ката се матка 1 h во механичко маткало а екстрактот се 
филтрира преку сува збрчкана филтрир хартија. Аликвот-
ниот дел на екстрактот се разредува со пуфер на концењ 
тоација од 0,4 jig/ml (врз основа на претпоставеното коли-
чество на наведениот антибиотик во мострата). Тој рас-
твор се разредува со разредувач на концентација од 0,2 
lig/ml, што и одговара на референцата концентрација на 
стандардната редица. 

Приготвување на разредувач 
Се одмерува исто количество на слепа проба и на 

мострата што се анализира и се подложува на иста по-
стапка на екстракција како и анализираната мостра. Така 
приготвениот екстракт на слепа проба се разредува со пу-
фер во ист однос во кој е разреден аналогно приготвениот 
екстракт на мострата при разредувањето на концентраци-
ја од 0,4 jig/ml бензатин пеницилин G. 

Стандард 
Се одмеруваат 10,0 g слепа проба вотиквичка за јо-

ден број со зафатнина од 250 ml, и се додава толку бенза-
тин-пеницилин од G стандард што концентрацијата да 
биде еднаква со претпоставеното количество на бензатин 
пеницилин G во мострата. Понатамошната постапка е ис-
та како и при приготвувањето на мострата. Концентраци-
јата од 0,4 fig бензатин-пеницилин G/ l ml (најголема кон-, 
центрација во стандардната редица) се разредува со разре-
дувач на концентрацијата: 

0,20 ml - референца концентрација; 
0,10 p,g/l ml; , 
0,05 м-g/ml. 
Растворите на мострата и стандардната редица при-

готвени на тој начин се ставаат на Петриеви плочи, што се 
инкубираат според опишаната постапка. Концентрација 
на бензатин-пеницилин G се пресметува исто така според 
опишаната постапка. 

49. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦИНК БАЦИТРАЦИН 

А) Добиточна храна која содржи повеќе од 50 mg/kg цинк 
бацитрацин 

Реагенси и тест-микроорганизам 
1) фосфатен пуфер рН ^ 6 (во натомошниот текст: 

пуфер); 
2) хранлива агарна подлога рН - 6,5 - 6,6; 
3) хлороводородна киселина, концентрирана; 
4) физиолошки раствор за измивање на тест микроор-

ганизам ; 
5) тест-микроорганизам: Microccocus flavus АТСС 

10240-А NCTC или Sarcina lutea АТСС 9341; 
6) стандард на цинк-бацитрацин: како стандрад 

служи цинк-бацитрацин, со емпирска формула Сее Нш 0\б 
Ni? С (1 молекул содржи 1-2 еквиваленти на цинк). Теорет-
ската активност на цинк-бацитрацин е 56 I.J./1 mg. Стан-
дардот се топи во закиселен воден раствор, во кој рН 
вредност е помала од 5. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмеруват околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра, квантитативно се пренесуват во тиквич-
ка за јоден број со зафатнина од 25 ml и се додаваат точно 
25 ml разредена хлороводородна киселина (1 зафатнино^ 
дел концентрирана 1Кл - 2,5 зафатнино^ делови на дво 
тилирана вода) и се„, „л ,ната се матка 1 ћ во механичко 
маткало. Потоа на екстрактот му се додават 75 ml пуфер и 
се промешува. По филтрирање^ преку сува, збрчкана 
филтрир-хартија аликвотниот дел на екстрактот се разре-
дува на 0,1 ^ig цинк-бацитрацин/1 ml, што и одговара на 
референтната концентрација во стандрадната редица. 
Аликвотниот дел на екстрактот се разредува врз основа на 
претпоставеното количество на цинк-бацитрацин во мос-
трата. 

Стандард 
Во оДмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml Се одме-

рува потребно количество стандард, на цинк-бацитрацин 
се растворува во разредена хлороводорна киселина (1 За-
фатнински дел на концентрирана Н О 4- 2,5 зафатнински 
делови дестилирана вода) и со пуфер се дополнува до оз-
наката. Тоа е работен раствор на стандардот, кој мора да 
содржи 1000 jig цинк-бацитрацин/1 ml. Со натамошно раз-
редување со пуфер со приготвува стандардната редица, и 
тоа: 

0,20 џ%/\ ml; 
0,10 jxg/1 ml; - референтна концентрација; 
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0,05 |xg/l ml; 
0,025 |xg/l ml. 
Растворите на мострата и стандардот приготвени на 

тој начин се ставаат на Петриеви плочи што се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрацијата на цинк-
-бацитрацин се пресметува исто така според опишаната 
постапка. 

Б) Добитична храна која содржи помалку од 50 mg/kg 
цннк-бацнтрацин 

За определување на мали количества на цинк-бацит-
рацин во добиточната храна, покрај другите реагенси опи-
шани во претходниот метод, се употребува и разредувач. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10,0 g хомо-

генизирана мостра, квантитативно се пренесуват во тик-
вичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се додават 25 
ml разредена НС1 (1 зафатнина^ дел на концентрирана 
НС1 4 2,5 зафатнински делови дестилирана вода). 
Содржината на тиквичката се матка 1 h во механичко мат-
кало. Потоа на екстрактот му се додава точно 75 ml пуфер 
и се промешува. По филтрирањето на екстрактот преку 
сува, збрчкана филтрир-хартија, аликвотниот дел на ап-
страктот се разредува на концентрација на цинк-бацитра-
цин од 0,2 џ%/\ ml, врз основа на претпоставеното количе-
ство на цинк-бацитрацин во мострата. Тој раствор се раз-
редува со помош на разредувач на концентрација од 0,1 jag 
цинк-бацитрацин/1 ml, што и одговара на референцата 
концентрација во стандардната редица. 

Приготвување на разредувач 
Се одмеруваат околу 10,0 g слепа проба (без цинк-ба-

цитрацин) во тиквичка за јоден број со зафатнина од 250 
ml и се подложуваат на иста постапка како и анализирана-
та мостра. Така приготвениот екстракт на слепа проба се 
разредува со пуфер во ист однос во кој е разреден аналог-
но приготвениот екстракт на мострата при разредувањето 
на концентрација од 0,2 jig цинк-бацитрацин/1 ml. 

Стандард 1 

Се одмеруваат 10,0 g слепа проба (без антибиотици) 
во тиквичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се дода-
ва толку стандард на цинк-бацитрацин што концентраци-
јата да биде еднаква со претпоставенотр количество на 
цинк-бацитрацин во мострата. Натомошната постапка е 
иста како и кај приготувањето на мострата. Концентраци-
ја-^ од 0,20 jxg/1 ml (најголема концентрација во стандар-
дната редница) се разредува со разредувач на концентра-
ции 

0,10 (xg/1 ml - референтна концентрација; 
0,05 jxg/1 ml; 
0,025 jig/1 ml. 
Растворите на мострата и стандардот приготвени на 

тој начин се ставаат на Петриеви плочи, што се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрацијата на цинк-
-бацитрацин се пресметува исто така спред опишаната по-
стапка. 

50. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТИЛОЗИН 

А) Добиточна храна која содржи повеќе од 100 mg/kg ти-
лозин 

Реагенси и тес - микроорганизам 
1) фосфаен пуфер рН ^ 8 (во натомошниот текст: пу-

фер); 
2) хранлива агарна подлога рН е 7,8 - 8,0; 
3) метанол п.а.; 
4) тест - микроорганизам: Sarcina lutea АТСС 9341; 
5) стандард на тилозин: како стандард служи тило-

зин-базата, со теоретска активност 1050 jig/mg, што се то-
пи во метанов. 

Постапка 
На аналитичка вага, се одмеруваат околу 5,0 g хомо-

генизирана мостра, се пренесуваат квантитативно во од-
мерна тиквичка со зафатнина од 250 ml, се додаваат 25 ml 

пуфер и 75 ml мешавина на метанол и пуфер во однос 8 : 7. 
Содржината на тиквичката се матка 1 h во механичко мат-
кало а, 1 h зафатнината во тиквичката се дополнува до оз-
наката со мешавина на метанол и пуфер во однос 4 : 6. Ди-
биениот екстракт се филтрира преку сува, збрчкана фил-
трир хартија и се разредува со мешавина на метанол и 
пуфер (4 46) на концентрација до 0,50 jxg тилозин/1 ml и 
одговара на референтната концентрација од стандардната 
редица. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува соодветно количество на стандард на тилозин, се paq-
творува во малку метанол и добиениот раствор се разре-
дува до ознаката со мешавина на метанол и пуфер (4 4- 6). 
Тоа е работен раствор на стандардот кој во 1 ml мора да 
содржи 1000 jig тилозин. Со натамошните разредувања со-
ната мешавина се подготвува стандардната редица, и тоа: 

1,00 jig/1 ml; 
0,50 jjLg/1 ml; - референтна концентрација; 
0,250 |xg/l ml; 
0,125 jtg/1 ml. 
Растворите на мострата и стандардот приготвени на 

тој начин се ставаат на ГТетриеви плочи, што се инкубира-
ат според опишаната постапка. Концентрацијата на тило-
зин се пресметува исто така според приложената постап-
ка. 

Б) Добиточна храна која содржи помалку од 100 mg/kg ти-
лозин 

За определување на мали количества тилозин во до-
биточната храна, покрај другите реагенси опишани во 
претходниот метод, се употребува и разредувач. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 10,0 g хомо-

генизирана мостра и квантитативно се пренесуваат во 
тиквичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се додава-
ат 25 ml пуфер и 75 ml мешавина на метанол и пуфер (8 4 
7). Содржина на тиквичката се матка 1 h во механичко 
маткало, екстрактот се декантира во одмерна тиквичка со 
зафатнина од 250 ml, а остатокот во тивкичката се екстра-
хира уште еднаш половина саат со мешавина на метанол 
и пуфер (4 4- 6). Тој вториот екстракт се декантира во ис-
тата одмерна тиквичка, талогот два до три пати се измива 
со ист растворувач по што зафатнината се дополнува до 
ознаката. Добиениот екстракт се профилтрирува преку 
сзва тбрјаба флтрир-хартија и аликвотниот дел се разре-
дува со мешавина на растворачот на метанол и пуфер (4 
-I- 6) на концентрација на тилозин од 1 jxg/1 ml (се разре-
дува врз основа на претпоставеното количество на тило-

в и во мострата). Тој раствор се разредува со разредувач 
на концентрација од 0,50 џ%/\ ml, што и одговара на рефе-
ренцата концентрација во стандардната редица. 

Приготвување на разредувач 
Се одмеруваат околу 10,0 g слепа проба (без антибио-

тици) во тиквичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се 
подложува на иста постапка како и анализираната мостра. 
Така приготвениот екстракт на слепа проба се разредува 
сомешавина на метанол и пуфер (4 4- 6) во ист однос во 
кој е разреден аналогно приготвениот екстракт на мостра-
та при разредувањето на концентрација од 1 îg тилозин/1 
ml. 

Стандард 
Се одмеруваат околу 10,0 g слепа проба во тиквичка 

за јоден број, со зафатнина од 250 ml и се додава толку 
стандард на тилозин што концентрацијата да биде еднак-
ва со претпоставеното количество на тилозин во мостра-
та. Натомашната постапка е иста како и при приготвува-
њето на Мострата (екстракција, филтрирање итн). Концен-
трацијата од 1 p,g тилозин/1 ml (најголема концентрација 
во стандардната редица се разредува со разредувач на 
концентрации: 

0,50 jjig/1 ml - референтна концентрација; 
0,25 jig/1 ml; ' 
0,125 џ%/1 ml. 



Страна 456 - Број“ 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Понеделник, 2 март 1981 

Растворите на мострата и стандардот приготвени на 
тој начин се ставаат на Петриеви плочи и се инкубираат 
спред опишаната постапка. Концентрацијата на тилозин 
исто така се пресметува според опишаната постапка. 

51. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕОМИЦИН 

А) Добиточна храна што содржи повеќе од 100 mg/kg не-
омишш 

Реагенси и тест-микроорганизам 
За определување се користат следните реагенси: 
1) фосфатен пуфер рН ^ 8 (во натамошниот текст: 

пуфер); 
2) хранлива агарна подлога рН - 7,8 - 8,0; 
3) физиолошки раствор; 
4) тест-микроорганизам: Microococcus pyohenes var. 

aurecus АТСС 6538-Р; 
5) стандард-неомицин: како стандард служи неоми-

цин, со емпириска формула Си Њб Ne Ois, со теоретска ак-
тивност од 1000 jig/mg, кој се топи во дестилирана вода. 

Постапка 
На аналитичка вага се одмерува околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра, квантитативно се пренесува во одмерна 
тиквичка со зафатнина од 250 ml, се додаваат 100 ml пуфер 
и содржината на тактичката се матка 1 h во механичко 
маткало. Екстрактот се профилтирува преку сува, збрчка-
на филтир-хартија. Аликзотниот дел на екстрактот се раз-
редува со пуфер на концентрација од 1 p,g неомицин/1 ml 
(се разредува врз основа на претпоставеното количество 
на неомицин во мострата). Концентрацијата од 1 jig нео-
мицин на 1 mi и одговара на референтната концентрација 
од стандардната редица. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува потребно количество на стандард неомицин, се рас-
творува во малку дестилирана вода и добиениот раствор 
на стандард кој во 1 ml jig неомицин. Со натамошно со пу-
фер се разредува до ознаката. Тоа е работен раствор раз-
редување со истиот пуфер се подготвува стандардната ре-
дица, и тоа: 

2,00 jxg/1 ml; 
1,00 jig/1 ml - референтна концентрација; 
0,50 jig/1 ml; 
0,25 ^ig/1 ml. 
Растворите на мострата и на стандардната редица 

приготвени на тој начин се ставаат на Петриеви плочи, 
што се инкубираат според опишаната постапка. Концен-
трацијата на неомицин се пресметува исто така според 
опишаната постапка. 

Б) Добиточна храна што со држи помалку од 100 mg/kg ие-
ОМИЦ19ЕЅ 

За определување на мали количества неомицин во до-
биточната храна, покрај другите реагенси се употребува и 
разредувач. 

Приготвување на мостра 
Се одмеруваат околу 10,0 g на хомогенизирана мос-

тра, квантитативно се пренесуваат во тиквичка за јоден 
број со зафатнина од 250 ml, и се додаваат 100 ml пуфер. 
Содржината на тиквичката се матка 1 h во механичко ме-
тално 1 ћ. Добиениот екстракт се профилтрирува преку су-
ва, збрчкана филтрир-хартија, аликвотниот дел се разре-
дува со ист пуфер на концентрација од 2,0 jig неомицин/1 
ml (се разредува врз база на претпоставеното количество 
на неомицин во мострата). Тој раствор се разредува со 
разредувач на концентрација од 1 g неомицин на 1 ml, што 
и одговара на референтната концентрација на стандардна-
та редица. 

Приготвување на разредувач 
Се одмеруваат околу 10,0 g слепа проба (без антибио-

тици) во тиквичка за јоден број со зафатнина од 250 ml и се 
подложуваат на иста постапка како и анализираната мос-
тра. Така приготвениот екстракт на слепа проба се разре-
дува со пуфер во ист однос во кој е разреден аналогно 'при-
готвениот екстракт на мострата при разредувањето на 
концентрација од 2,00 jig неомицин база/1 ml. 

Стандард 
Се одмеруваат 10,0 g слепа проба во тиквичка за јо-

ден број со зафатнина од 250 ml, и се додава стандард на 
неомицин што концентрацијата да биде еднаква со прет-
поставеното количество неомицин во мострата. Ната-
мошната постапка е иста како и кај приготвувањето на 
мостра (екстракција, филтрирање мнт). Концентрацијата 
од 2,00 jig неомицин/1 ml (најголема концентрација на не-
омицин во стандардната редица) се разредува со разреду-
вач на концентрација: 

1,00 jig/1 ml - референтна концентрација; 
0,50 jig/1 ml; 
0,025 ^ig/1 ml. 
Растворите на мострата и стандардот приготвени на 

тој начин се ставаат на Петриеви плочи што се инкубира-
ат според опишаната постапка. 

Концентрацијата на неомицинот се пресметува исто така 
според опишаната постапка 

52. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИРГИНИАМИЦИН 

А) Добиточна храна што содржи повеќе од 50 mg/kg вирги-
ѕшамнѕдин 

Реагенси и тест - микроорганизам: 
1) метанол, п.а.; 
2) хранлива агарна подлога рН е 7,4; 
3) тест - микроорганизам: Sarcina lutea АТСС 9341; 
4) стандард-виргиниамицин: како стандард служи ра-

ботниот стандард на виргиниамицин, со теоретска актив-
ност од 1900 I.J./l mg, кои се топат во метанол. 

Приготвување на мостра 
На аналитичка вага се одмеруваат околу 5,0 g хомоге-

низирана мостра, квантитативно се пренесуваат во одмер-
на тиквичка со зафатнина од 250 ml, се додаваат 60 ml ме-
танол и се матка 1 h во механичко маткало. Зафатнината 
на растворот се дополнува до ознаката со дестилирана во-
да и екстрактот се филтрира преку збрчкана сува фил-
трир-хартија. Аликвотниот дел од филтратот се разредува 
со вода на концентрација од 2,0 jig виргиниамицин/1 ml, 
што и одговара на референтната концентрација во стан-
дардната редица. Аликвотниот дел од филтратот се разре-
дува врз основа на претпоставеното количество на вирги-
намицин во мострата. 

Стандард 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 50 ml се одме-

рува потребно количество на стандардот на виргиниами-
цин, се растворува во малку метанол и добиениот раствор 
се разредува до ознаката со дестилирана вода. Тоа е рабо-
тен раствор на стандардот кој во 1 ml мора да содржи 
1000 jig виригиниамицин. Со натамошните разредувања 
со дестилирана вода се подготвува стандардната редица, 
и тоа: 

4,00 jxg/1 ml; 
2,00 jxg/1 ml - референтна концентрација; 
1,00 jig/1 ml; 
0,50 jj,g/l ml.' 
Растворите на мострата и стандардот приготвении 

на тој начин се ставаат на Петриеви плочи, што се инкуби-
раат според опишаната постапка. Концентрацијата на ви-
ргиниамицин се пресметува исто така според опишаната 
постапка. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цановић Мехмеда Шефкија, Мартиновић Винка Сми-

лан, Османбеговић Мустафе Ћазим, Зелић Вјекослава 
Владимир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајановић Мурата Исмаил, Чучак Михајла Татјана, 

Деспотовић Предрага Недељко, Додиг Николе Звонко, 
Драгичевић Николе Крешо, Џемаила Алије Хасан, Ивко-
вић Ристе Милан, Кораћ-Јовичић, Миленка Ружа, Кре-
шић-Мусулин Ивана Марица, Мешић Ибрахима Абаз, 
Меших-Ибрахимагић Алије Бисера, Мујановић Нециба 
Мехмед, Њемчевић Исмета Фадил, Палић-Тирић Бећира 
Фикрета, П а ш и ћ - М а х м у т ов и ћ Адила Мејрема, Пећанин 
Хамзе Вејсил, Прскало Ивана Владислав, Радић Ботка 
Томислав, Ристовић Војислава Вел,ко, Сефо Тахира Суад, 
Шарић Шерифа Митхат, Шехић Хасана Есад, Шетка Фи-
липа Раде, Шкрба Шћепана Димитрије, Вукшић Јуре Ми-
лан, Зилић Мује Ђенка, Зиројевић Спасоја Драго, Зуровић 
Теофила Слободан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бошковић Лазара Анђелко, Ђукић Милоша Никола, 
Ђурица Марка Ђорђо, Косарић Хусеина Омер, Куленовић 
Есада Хусеин, Матић Видоја Илија, Винтерхалтер-Јадрић 
Милана Мира, Вранкић Мирка Нико, Зилић Томе Петар; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Куртовић Ахмета Хасан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Драгичевић Павла Домин, Јовић Луке Владо, Осто-

јић Ивана Вице, Приморац Ивана Миленко, Сушац Ивана 
Младен; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Авдић-Вилић Мушана Садета, Иванковић Николе 

Здравко, Ковачић Хасана Шефик, Нерадин Салиха Захид, 
Сердар Луке Мато, Зукановић Салке Хасан; 
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О д С Р С л о в е н и ј а 

- за покажана храброст во спречувањето на човечки 
животи 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 
Марковец Јожефа Франц, Пахор Хинка Миран; 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андријевски Ристо Томислав, Цветковић Радована 
Драгомир, Цветковић Стојана Милорад, Чампа Антуна 
Антун, Даниловић Будимира Никола, Ђорђевић Најдена 
Милован, Јовановић Радисава Добросав, Костић Димит-
рија Синиша, Николић Боривоја Божидар, Стевановић 
Луке Славко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Стајић Костадина Љубомир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Благојевић Петра Власта, Богдановић Александра 

Витко, Ћирић Божидара Живојин, Делић Душана 
Божидар, Драгићевић Вуко Милорад, Дурмишевић Хаса-
на Душан, Ђокић Радована Миодраг, Ђорић Момчила 
Владимир, Джунић Јована Миодраг, Игић-Марушић Бу-
кана Олгица, Јакшић Миладин Светозар, Јаначковић Ве-
кослава Томислав, Јевтић Новака Милан, Јоцић Божидара 
Драгослав, Јовановић Николе Богомир, Јовановић Ристе 
Михајло, Јовић Стојадина Радоје, Костић Божидара Љу-
бомир, Костић Петра Никола, Костић Боривоја Ратомир, 
Костић-Глицић Рангела Светлана, Костић Јордана Зори-
ца, Крстић Александра Ненад, Крстић Александра Слав-
ко, Лазаревић Симе Милорад, Љубић Стојана Радојка, 
Маринков и ћ - Не ш и ћ Миливоја Мирка, Миладиновиќ Бра-
нислава Синиша, Миленковић Станка Станоје, Милоше-
вић Милорада Славољуб, Митић Светозара Будимир, Ми-
тић Милована Љубиша, Николић Петра Драган, Николић 
Ранђела Јован, Николиќ Сокола Младен, Николић Влади-
мира Петар, Панић Божидара Синиша, Павловић Кузме 
Милан, Пејчић Чедомира Душан, Пешић Миливоја Об-
рад, Пешић Ђорђа Стојан, Петровић Јордана Божидар, 
Петровић Велимира Божидар, Поповић Борисава Драго-
љуб, Потић Владимира Бранислав, Ранчић Чедомира 
Влајко, Руди-Лапчевић Николе Љиљана, Сеша Илије Ђу-
ро, Соколовић Србислава Бранислав, Стаменковић Душа-
на Јован, Станковић Витомира Лазар, Ставел Милана 
Иван, Стојановић Ђорђа Благоје, Стошић Благоја Свето-
зар, Сетер Билка Виљем, Шкрбан Штефана Антон, Тома-
новић Милисава Урош, Тошић Димитрија Јован, Тошић 
Видена Вукашин, Тричковић Будимира Радомир, Васиље-
вић Добривоја Србољуб, Величковић Мирка Светислав, 
Вељић Михајла Синиша, Верешчагина Васил ија Љу д ми-
ла, Веселиновић Лазара Станко, Видановић Милована 
Бранислав, Здравковић Војислава Лазар; 

- за залагање во социјалистичката изградба на земја-
та 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ахметовић Хашима Сабрија, Цветковић Војислава 

Томислав, Илић Драгомира Драган, Кнежевић Пере Зо-
ран, Костић Сретена Ђорђе, Матић Боривоја Зоран, Ми-
лосавлев^ Владимира Драги, Николић Чедомира Миод-
раг, Прелић Васе Драгомир, Ристић Александра Бранис-
лав, Ристић Војислава Чедомир, Симонови!) Драгољуба 
Љубиша, Станојевић Андреје Миливоје, Стевановић Бла-
гоја Радмила, Стојановић Живојина Виден, Стојковић Ду-

шана Драгомир, Шодић Сретка Драгомир, Тодоровић 
Гл и ѓорија Недељко, Трајковић Милорада Боривоје; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алексић-Костић Влајка Грана, Анђелковић Душана 

Јовица, Анђелковић Петра Савка, Драшковић Цветка Љу-
биша, Ђорђевић Милутина Драган, Христов Стојана 
Раша, Игњатовић Боривоја Најден, Иванов Ставре Иван, 
Јанковић Светомира Душан, Јовановић Вошка Милан, 
Крстић Миливоја Часлав, Купрешанин Дане Милан, Мак-
сутовић Раима Јовица, Мишић-Андрејевић Лазара Вери-
ца, Митић Симеона Јовица, Митић Владимира Слободан, 
Митровић Јездимира Јован, Младеновић Живота Власти-
мир, Младеновић Бранка Зоран, Николић Душана Светис-
лав, Пејчић Стоиља Вукосава, Пешић Милорада Јелена, 
Пласто Адема Един, Радић Војислава Томислав, Сотиро-
вић Петра Јован, Страховић Јосипа Иван, Стаменовић-
-Латинов Димитрија Наташа, Станковић Стојана Бора, 
Станковић Милана Миливоје, Стојановић Трајка Евстати-
је, Стојковић Раска Бора, Стојковић Петра Миливоје, Сто-
шић Властимира Мирослав, Тасић Уроша Слободан, 
Здравковић Војислава Велимир; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ајети Мустафа Мехмет, Макић Стевана Стојадин; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Абраши Мустафе Азиз, Агај Шефкија Рефик, Мику-
ловци Рамадана Исмаил, Перић Косте Александар, Прека-
зи Сабри Хисен, Вујовић Божо Лазар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цанај Рустема Хаћиф, Комад Саво Стеван, Љумези 
Ђон Ник, Мустафа Сулејман Мухамет, Пешић-Живковић 
Благоја Светлана, Поповић Вука Љубомир, Руди Исмајља 
Решад, Селим Зумера Рама, Шабани Нури Шани, Шефки 
Расима Битићи, Васић Васил,ка Александар, Врање Сефе 
Сабри; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Хоџа Шаипа Абдулах; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Балабани Исуфа Метуш, Qavolli Sali Mustafa, Лукић 

Марка Радослав, Мухарем Џафер Ремзи, Муса Бајрама 
Хашим, Муслија Реџепа Селим, Петковић Стојадина Дра-
гомир, Стевановић Цветка Драгољуб, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Арифи Шабана Шабан, Бојанић Драго Милорад, Бу-

њаку Рустема Фериз, Дурићи Кадрија Рифат, Најдари Ај-
дина Халим, Илић Јована Богољуб, Исмаиљи Азиза Исма-
ил., Јовић-Јововић Саво Милена, Кајкус Сулејмана Кам-
бер, Кулезић Павла Младен, Лођа Хавзи Нуредин, Мехо-
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ли Суља Бешир, Миленковић Драгољуба Анкица Милоје-
вић-Костић Боре Јоргованка, Минић Филипа Владимир, 
Мустафа Меџит Шериф, Недељковић-Јовановић Борисава 
Вера, Нисић Саве Александар, Пука Хаљиљ Мухамет, Ра-
ичевић Милоње Миодраг, Салихи Изет Фетах, Стевић 
Апостола Станимир, Шаћири Рамадана Везире, Салихи 
Муса Рамадан, Сарановић Крсте Момчило; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ајети Исмајља Шерифе, Алиде мај Шучури Мухамед, 

Бровина Абедин Авни, Хазири Ман Ман, Исламовић Аби-
да Рамиз, Јовановић Светислава Радун, Краснићи Цемајла 
Баки; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Дибра Хамди Емин, Ђурђевац Радивоја Радомир, 

Ивановик Милутина Драгутин, Китановић Владимира 
Бисерка, Ликај Исуф Ибрахим, Малићи Сахита Зенељ, 
Муса Нура Мурат, Пљаколи Мустафа Фехми, Пожегу-
-Морачић Војислава Гордана, Прелевић-Парлрћ Михајла 
Благица, Садику Мухарем Абедин, Савић Душана Миљан, 
Шабан Рамадана Џемаиљ, Вехапи Рушита Даил,, Влахију-
-Ајети Даута Фазиља; 

О д С АП В о ј в о д и на 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Седларевић Николе Милош; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Кривић Стипе Иван, Крстаношић Гавра Радован, 

Ристић Николе Владимир, Шашић Радивоја Владимир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Суша Владимира Радивој, Видић-Јовановић Ђорђа 

Нада. 

Бр. 91 . 
25 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 
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/ 
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листичка Федеративна Републ.ика Југославија одлучува да 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о з е н и ј е 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Цвикл Мартина Јанко, Черне Матевж Маријан, 

Чрешник Томажа Виктор, Дебевц Јоже Јоже, Деренчин 
Франца Франц, Доленц Винко др Винценц, Хафнер Алојза 

Алојз, Јакша Августа Јоже, Маринц Андреј Иво, Мужевич 
Антон Марјан, Погачник Албин Мирко, Шемров Иван 
Франц-Владимир, Трампуж-Авбељ Јожета Иванка, Трчек 
Цирил Цирил, Учакар-Шуц Алојза Вида, Задобовшек Ру-
долф Павла, Зорец Иван Чртомир, Жагмеистер Штефан 
Штефан ија; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Раит Јанеза Франц; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Андрее Леополд Борис, Арх Антона Антон, Бајук 
Јожеф Станислава, Верник Јанеза Јанко, Бевк Антона 
Франц, Боровиншек-Кметец Франца Магда - Марија, 
Брглез Јоже Станислав, Бриншек Франца Рудолф, Царе-
вич Пајо Стево, Чарман Адолф Јожица, Чисар-Хорват 
Јанка Ангела, Демшар Валентин Стане, Драме Марије Ру-
долф, Ерјавец Андреј Алберт, Финк-Гром Ловро Вида, 
Флорјанчич Јанез Иво, Горше-Водичар Франца Мајда, 
Грегорич Иван Алојз, Труден Франца Франц, Килибарда 
Спасоја Радован, Кимовец Иван Деметер, Клањшчек 
Иван Јуљан, Кленовшек Антон Антон, Коларич Франца 
Франц, Конда Антон Франц, Копина Алојз Марјан, Кра-
ван?а Андреј Ф.ранц, Кужник Алојз Антон, Лесјак-Цесар 
Иван Ивана, Лешник-Пунгартник Антон Хедвика, Лонча-
рич Франца Франц, Маринчич Игнац Франц, Мари Фран-
ца Петер, Неманич Антон Јулиј, Омерзу Михаел Бранко, 
Петанчич Франц Франц, Пинтар Јанез Цирил, Поглајен 
Антон Антон, Раздрих Феликса Едвард, Рутар Антон Луд-
виг Сламник Иван Иван, Стражишар-Довник Франц Пав-
лина, Шисерник Грегор Иван, Шолар-Погачар Јоахим Ма-
руша, Таке Јожеф Франц, Топлак Јанез Штефан, Тратник 
Јоже Стане, Трикић Симо Недељко, Туршич Миха'Миха, 
Вауда Штетана Иван, Вижинтин Богомил Свито, Врбњак 
Винца Лудвик, Зајд Јустина Јанез, Зулан Франц Милан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Гагић Павел Мирон, Гостић Марко Никола, Јенко 

Матија Матија, Јереб Петер др Борис, Јурца Франц др 
Маријан, Кланчич Алојз Бруно, Клаворо Фрањо Васја, 
Клун Јакоб др Борис, Кобал Емил др Мара, Ковачич Јулиј 
др Јулиј, Крегељ Мирко Драгица, Лесковиц Франц Франц, 
Лукач Алојз Божидар, Овен Јанез Јанез, Павлич Радо Ми-
лош, Плешко Јозке др Франц, Роје Јуриј Јуриј, Spinelli Ан-
тон Антон, Шиклич Петра Мате, Урлеп Франц Бојан, 
Wagner Јоже Јоже, Зајц Јакоб Јоже, Жличар Матије Фран-
чишек; 

. СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ацић Николе Стево, Агреж-Костањшек Ивана 

Јожица, Андрејашич Ловренц Јоже, Антолин Алојз Алојз, 
Арншек Флорјан Иван, Арнуш Андреј Антон, Бабич Ер-
нест Мартина, Бадовинац-Закрајшек Јоже Мелита, Ба-
лажич Штефан Антон, Банфи Беде Бела, Барбич Иван 
Јоже, Бергант Томаж Јоже, Бергант Јакоб Радо, Бер-
ложник Мартина Антон, Берложник Карел Карел, Бича-
нин Милоша Милош, Блатник Амалија Цвето, Брачун-
-Пездирц Алојз Аница, Брецељ-Пикон Мирка Александра, 
Брекало-Шабец Алојз Алојзија, Бродник Игнац Драго, 
Бурник Владо Нико, Цанки Јуриј др Нина, Целар Јожета 
Бранко, Цер Матија Франц, Чад-Боршич Алојз Марија, 
Чарман Антон Јанез, Чех Симона Франц, Чернелч Винко 
Јоже, Чоп Матевж Матевж, Чрнелич М.артина Винко, Чрв-
-Клеменчич Карел Милена, Деканич-Штајнер Антон Вида, 
Делакорда Антон Антон, Дерганц Казимир др Метка, 
Драгичевич Радо Милован, Дрновшек Јоже Јоже, Ђукић 
Ранко Недељко, Фабрицјо Евген Радислав, Фиршт Јожеф 
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Франц, Гомбоц Јанез Август, Горански Павла Леонид, Го-
рени Франц Франчишек, Говекар Јоже Јоже, Гросман Вла-
до Владимир, Хаслер Јакоб Бранко, Хаупт Иван Божидар, 
Хорват-Јагер Антон Филипина, Иковиц-Јевшинек Франц 
Марија, Инголич Антон Борут, Иваргник Ангона Август, 
Ја10дник Јожета Франц, Јамшек Марија Роберт, Јан-Вра-
бич Франц Милена, Јан Иван Петер, Јанша Јакоб Јанез, Ја-
пељ Ивана Иван, Јецељ Франца Петер, Јемец Алојз Алојз, 
Јерак Јожеф Франц, Јереб Иване Антон, Јеремич Милади-
на Стеван, Јершич Мујаел Силвестер, Кац Мартина 
Франц, Kaiser Franc Adolf, Калар Валентин Јоже, Кавчич 
-Рудолф Олга Ангела, Kobal-Nussdorfer Henrik Katarina, 
Кобал Валентин Петер, Коговшек Иван Станислав, Ќе-
ман Јанез Иван, Комурка Рудолф Рудолф, Копрившек 
Мартин Иван, Кос Станислав Бојан, Кошир-Рогељ Иван-
ка Марија, Котник Алојза Алојз, Котник-Фијавж Јоже Ол-
га, Ковач Андреја Андреј, Ковач Албин Владимир, Крајнц 
Франца Франц, Крамбергер Кондрад Мирко, Кранер Фер-
динанд Фердинанд, Крижај Иван Цветка, Кржишник Ива-
на Алојз, Кумар-Месец Јосип Каролина, Кумер Јанез Иво, 
Кунеј-Копач Јанез Розалија, Кушар-Маринко Албин 
Францка, Лампрехт Цирил Станислав, Лебе Јошко Јоже, 
Ленко Антон Франц, Лесник Иван Јоже, Лочникар Јоже 
Јоже, Лончарич-Селшек Иван Емилија, Лукавец-Пунгарт-
ник Алојз Бреда, Лукнер Рудолф Рудолф, Махорич Алојз 
Мирко, Маковецки Николаја Карел, Малеј Франц Франц, 
Марјанович Мирко Радован, Матек Франц Франц, Матко-
вич Јанез Антонија, Марник Матија Роман, Месарич 
Алекс Андрија, Микуљан-Фурман Алојз Мартина, Минич 
Давид Урош, Млакар Станко Станко, Млинар Јанез Јанез, 
Можина Антон Јанез, Мровље-Јурич Сречка Славица, 
Мујкановић Ибро Асим, Муршец Марјета Франц, Мушич 
Матија Јанез, Новак-Штерк Франц Даница, Новак-Медош 
Антон Кристина, Новак Стаџислав Освин, Облак Августа 
Август, Оцвирк Леополд Иван, Огради Рафаел Фердо, Ој-
стершек Франц Вили, Павчич Павел Борис, Павлич-Ва-
лентинчич Иван Марија, Пеган Владислав др Владислав, 
Петрочник Драго Драго, Пилпахер-Колончич Марија 
Мартина, Пинтар Мартина Јанез, Пирц Франц Франц, 
Почеха Јанез Јанез, Подлесник Алберт Мартин, Подпечан-
-Шкофлек Јожеф Ладислава, Погачар Франц Фаника, По-
љаншек Милан Слободан, Потеко Ернест Јоже, Поточар 
Антон Јоже, Поточки Иван Александер, Прапротник Јане-
за Станко, Предан Иван Франц, Прегл Мирко Векослав, 
PSenidny Vasilj Anton, Пургар Валент Иван, Радушић Осто-
ја Драгутин, Раутар Ивана Сречко, Репинц Терезија 
Франц, Репше Станко др Стане, Рибич Франца Франц, 
Робник Јакоб Франц, Рибникар Јанез Здравко, Рој Јожеф 
Штефан, Ротар-месец Иван Марија, Розман Јанеза Мар-
јан, Саје-Говедник Антон Станка, Селиншек Мирко Јанко, 
Сенјур Франц Антонија, Сикошек Франца Антон, Симо-
нич Рудолфа Рудолф, Ситар Јожета Јоже, Слана Јакоб 
Иван, Смолеј Ловра Јанко, Старц Мартин Мимица, Шир-
ца Франц Антон, Шкерлак-Мајсторович Коста Јелка, 
Шкерљ Јакоб Франц, Штамцар Ивана Драган, Штебеј Ци-
рил Миха, Штингл Кондрад Јоже, Штирн Алојза Јоже, 
Шторман Антона Јакоб, Шуштарич-Грегорич Франц Хе-
лена, Темент Јанеза Мартин, Томшич - Осредкар Вален-
тин Антонија, Томшич Јанез Зоран, Торкар Иван Андреј, 
Торнич-Жнидаршич Франц Вика, Туричник-Мајцен ,Ан-
тон Херта, Турк Антон Антон, Усеник Иван Иван, Уравич 
Антона Антон, Веденик Антена Карел, Верглес Ернеста 
Петер, Vidovich-Tomtf Ivan Nadija, Вончина Алојз Виктор, 
Зајц Мартин Павел, Зајец Игнаца Игнац, Заплотник-Кес-
лер Милан Катарина, Завадлав Емил Емил, Заволовшек 
Јожета Јожеф, Зекић Обрена Драгољуб, Земљич Франц 
Максимљан, Земљич Јанез Мирослав, Zendzianowski-Pod-
gorSek Henrik Leopoldina, Зигмунд-Савник Алфонз Гертру-
да, Зорко Антон Антон, Зримец-Жгајнер Јоже Бернардка, 
Зримец Рудолф Јанез, Зупанц-Штрасбергер Јанез Ружа, Зу-
панич Франца Франц, Живиц Франца Цирил, Жмитек 
Ловренц Франц, Жункович Јоже Јоже, Журга Иван Јулија-
на; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Павлинец Марка Иван; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Балиш-Жагар Звонимир Вида, Балох-Шупергер Јоже 

Маринка, Брешчак Иван Данило, Церар Михаела Марјан, 
Цоцеј Албина Албин, Чибеј Јожета Јоже, Чолић Ахмед Ча-
зим, Чонтала Франц Франц, Чулум Васкрсије Владо, До-
вер Мартин Јоже, Овен Франц Војко, Фабрицјо-Млекуж 
Павел Франчишка, Фидлер Франц Станислав, Франкович 
Роберт Милан, Гержина Алојз Јоже, Гобер-Квас Франц Те-
резија, Говекар Франц Иван, Гргурич Никола Младен, 
Гриљ-Баланц Јоже Марија, Хочевар Ивана Марјан, Ја-
нежич Карел Милена, Јеленко-Трбовц Јоже Марјана, Је-
мен Франц Матјаж, Јерај Франца Франчишек, Јерина 
Франц Весна, Јежовиик Сречко Душан, Крашовец-Шилц 
Франц Терезија, Крнц Франц Матија, Кумар-Гербец Јоже 
Нада, Куралт Алојза Алојз, Ламовшек Франц Франц, Лаз-
ник Станислав Стане, Лештан-Млекуж Матије Ана, Мај-
цен Корнелиј Драго, Маковец Франц Милан, Мартинче-
вич Рудија Вилим, Михаљ-Славец Ива Марија, Мусић Ме-
ха Хусо, новак Јожета Петер, Облак-Жигмонд Јожефе 
Макс, Оцепек Франчишка Марија, Ојстершек Јоже Венчес-
лав, Подкрижник Јоже Ана, Подвршчек Јожефа Дарко, По-
ри Франц Емил, Премров Мирослав Милена, Прокшељ 
Мирка Никола, Прунгл Франце Антон, Пунцер-Келенц Ја-
нез Олга, Седоња-Освалд Стане Барбара, Север Фридери-
ка Јосип, Слапшак-Груден Милорад Андреја, Слодњак 
Мартина Јоже, Сној-Мервич Јожефа Вилма, Шинигој-Пан-
чур Антона Габријела, Шкет Отон Векослав, Шпорар Ан-
тон Алојз, Штембергер Франца Емил, Штиглиц Јанез Ја-
нез, Штуковик-Липник Адолф Марија, Темлин-Чимжар 
Алојзиј Алојзија, Темлин Франц Матија, Томц Иван Иво, 
Учакар Гвидо Борут, ВедениК Антона Миран, Веселич 
Алојза Иван, Врбанчич-Клеменчич Франц Славица, Зулан 
Петра Јакоб, Жигарт Конрад Максимиљан, Чугич Милан 
Павле; 

-т за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андрич Сима Никола, Авсец Јоже Јожефа, Борко Ан-

тон Франц, Брундула-Гореншек Иван Зофија, Цотар 
Франца Франц, Чернец^-Крчек Франц Зофија, Чешноварг 
-Цог Јанез Олга, Дебељак Цирил Франц, Ђурђевич Мико 
Атилио, Емеђи-Зељковић Милутина Драгица, Фехер-Хор-
ват Штефана Марија, Флежар-Интихар Антон Вида, Фош-
нарич Франц Франц, Горичар Леополд Силвестра, Гро-
белник-Сусзински Роман Ерна, Хоџић Хаџе Латиф, Хоз-
јан-Брдовник Луција Људмила, Искра Стјепана Иван, Је-
лен-Древ Бернард Зофија, Јереб Јанез Антон, Јусич Омер 
Латиф, Карлин Јанез Франц, Карничник Петер Франц, 
Кастелиц-Глиха Јоже Бронислава, Каш Ивана Едо, Коди-
ла Јоже Вера, Ковачич-Кавц Блаж Маргарета, Крајник-
-Јанжекович Франца Нежка, Крамар-Трухачев Алексеј Ма-
рија, Крижанич Франца Јожеф, Кузма Матија Штефан, Ла-
јевец Јакоб Јоже, Линдав Матевж Јанез, Лојо Хамид Енес, 
Лончар Рок Мартин, Лобрек Франца Франц, Мацур-За-
дравец Иван Јелена, Магдич Иван Јоже, Мавсар-Рачки 
Иван Иванка, Немец-Купљен Јожефа Душица, Отич Алој-
зија Михаел, Перко-Срхој Катица Милена, Погачар Јанез 
Франц, Полх Франц Јоже, Приможич-Пајнич Јоже Татја-
на, Просен Јоже Јоже, Ракун Ивана Иван, Разборник Ште-
фан Антон, Рожманец Јоже Хелена, Сејдић Ариф Ферид, 
Скандали Звонимир Игор, Шинк Франц Станислав, Шир-
цељ Цецилија Мартин, Шкуљ-Жарн Винко Марија, Шор-
ли Ангела Златко, Штрекељ Франц Бранко, Тхалер-Рих-
таршич Франца Вида, Винцетич-Кретич Мирослава Злат-
ко, Вивода-Кладник Виктор Марија, Вречич Алојз Миха-
ел, Вујасин-Обштетар Антон Михаела, Здовц Антон Анте-
на, Зофич-Фабиан Франц Славка, Жункович Јожета Јанез; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 
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СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Лесковшек Артурја Марко, Возел, Карла Кирел. 

Бр. 93 
4 ноември 1985 година 
Белг рид 

Претседател 
на Претседателството 

на СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
П РETCЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во развивањето на просветната соработ-

ка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Источна Република Уруг-
вај 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Gladis-Zulma Репа de Lagorio. 

Бр. 94 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 
- за заслуги стекнати во ослободителната борба на 

народите и народностите на Југославија и за придонес во 
развивањето на пријателските односи меѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и Република 
Австрија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
ДА 

Osvald Sokop Jakob Tonka; 

- за заслуги и успеси постигнати во работата од зна-
чења за изградбата на нашата земја и за придонес во раз-
вивањето на пријателските односи меѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Република Австрија 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Haslinger Ivan. 

Бр. 95 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги стекнати во ослободителната борба на 

народите и народностите на Југославија и за придонес во 
развивањето на пријателските односи меѓу Социјалистич-
ка Федеративна Република Југосавија и Социјалистичка 
Република Чехословачка. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Medek dr Ми Bohumir. 

Бр. 96 
30 октомври 1985 година 

.Белград 
Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Радован Влајковиќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

- за покажана лична храброст во борбата против за-
едничкиот непријател и за придонес во ослободувањето на 
Југославија 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 
Боре Феофановић Полумин, Генадиј Александрович 

Фаворски; 

- за особени заслуги стекнати во ослободителната 
борба на народите и народностите на Југославија и за 
придонес во заедничката победа над фашистичкиот непри-
јател 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗ-
' ДА 

Степан Семјоновић Шаповалов; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

-Борис Феофановић Полунин, Генадиј Александрович 
Фаворски. 

Бр. 97 . 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с.р. 
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У К А З 
П РЕТС ЕДАТЕЛ СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во преведувањето и афирмацијата на ју-

гословенската литература и за придонес во унапредување-
то на културната и пријателската соработка меѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и Герман-
ската Демократска Република 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

др. Manfred Jaenichen професор на Хумболт универ-
зитет во Берлин. 

Бр. 98 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за особени заслуги во развивањето и унапредување-

то на соработката во областа на медицинските науки и 
значаен придонес во негувањето на пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Австралија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Проф. Kossoff George, директор на Институтот за ул-
тра звук при Министерството за здравје на Австралија. 

Бр. 99 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајкознќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

О д л и к у в а : 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Белгија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Andre Rahir, извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Кралството Белгија во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. 

Бр. 100 
30 октомври 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковнќ, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧККА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

- з̂а заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бојовић Станка Милан, Цагић Радмила Предраг, До-

брић Тоше Славко, Дошеновић-Ивезић Илије Лава, Џела-
товић Милана Адам, Филиповић Сретена Драгутин, Хав-
личек Ћирила Душан, Илић Ђорђа Владимир, Јаклић Ма-
тије Звонимир, Јефтић Душана Богдан, Јогрић Илије Че-
домир, Јовановић-Перчић Јекова Сава, Јовановић Ђорђа 
Танкосава, Ковачевић Шпиро Илија, Кривокапић Ристе 
Божена, Мали-Хак Јосипа Марица, Марељ Новака Стево, 
Марковић Митра Крста, Мартинови?! Вукале Радован, 
Матић Крсте Обрад, Мићић Милоја Вићентије, Милоше-
вић Милисава Милун, Мирнић Милана Илије, Момчило-
вић Илије Милан, Ненадовић Јована Радоња, Антоније-
вић-Никодијевић Миленка Станица, Ни кол ић-Андреј ић 
Светислава Загорка, Перовић Мило Богдан, Правица па-
зара Тодор, Раконца Јосипа Јосип, Ристић Величка Јован, 
Стакић Нике Јозо, Стојиљковић Стојадина Добривоје, 
Шушић Митра Војислав, Трајковић-Темељковић Велими-
ра Љубица, Трмчић Љубомира Милутин, Вујовић Марка 
By ќашин; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичка изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Андријевић Ненада Славко, Анђелић Благоја Мла-
ден, Попадић-Марић Љубиша Радмила, Стаменовић 
Божидара Властимир, Вујић Јанка Бранко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Антанасовић Јована Добривоје, Богичевић Вошка 
Милић, Ђорић Вошка Јово, Ћолић Тихомира Милорад, 
Дамјановић Љубомира Сава, Делагић Суље Шабанија,^ 
Динић Душана Љубомир, Дулановић Ивка Милан, Ђокић' 
Драгутина Живко, Ђорђевић Ђорђе Наум, Ђорђевић Ћире 
Предраг, Ђуровић Митра Велимир, Филиповић-Ђорђевић 
Илије Злата, Франовић-Голубовић Душана Евица, Гаврић 
Николе Бранко, Гавриловић Војислава Смиљка, Глигорић 
Јована Миодраг, Грујић Селинке Мирко, Гуцу Андрије 
Трандафир, Илић Данила Александар, Ивановић Драго-
мира Радисав, Јаковљевић-Орландић Мише Велика, Јасен 
Зимовија Душан, Јовановић Петра Душан, Јуретић-Иѓел 
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Јордана Тонка, Јур.ић-Вујовић Миленка Драга, Кнежевић-
Лакић Мије Даница, Крстић Новине Јаков, Лазаревић 

Жнвоте Милан, Лекић Аксентија Јордан, Маринковић 
Владимира Милорад, Марковић-Николић Драгољуба Ол-
га, Милијановић Љубовија Томислав, Мирковић Светис-
лава Бранислав, Мирковић Ивана Мирослав, Мишић Љу-
бомира Бранислав, Митић Живојина Ненад, ^итровић 
Алексе Ранко, Пајић Живојина Живојин, Палачковић Ми-
ло ша Борислав, Пантић Андрије Живорад, Павловић Ми-
лоша Милан, Поповић Мите Лазар, Предић Јанка Богдан, 
Радевић Милоша Никола, Расулић Радосава Првослав, Ре-
са вац Богомира Душан, Ристановић-Маринковић Драгос-
лава Надежда, Ристић Милентија Милан, Савић Богољуба 
Радојица, Смиљанић Милоша Радојица, Станковић Петра 
Драгомир, Станковић-Живковић Љубомира Мирјана, 
Стевановић Душана Чедомир, Стевановић Вељка Мило-
рад, Стошић Михаила Живорад, Суцук Јована Радован, 
Тадић Милована Видоје, Тасев Милана Петар, Урошевић 
Светислава Миодраг, Улемек-Бекић Петра Милка, Водоп-
лав Матије Жарко, Вукос-Петровић Грујо Татјана, Жа-
рковић Светозара Љубомир, Живковић Милије Живко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бајић Стевана, Баралић Гвоздена Живорад, Бербато-

вић Стојана Предраг-Драган, Бранковић Ивана Свето-
мир, Булатовић-Батало Милана Мирјана, Ценић Стојана 
Градимир, Цветановић Љубана Драган, Димитријевић 
Благоја Живојин, Цинић Симе Љубомир, Ђурковић Дра-
гомира Бранко, Грујичић Адама Милорад, Крајовић Жив-
ка Душан, Костов Динка Душан, Лазаревић Михаило Жи-
вомир, Лисинац Милуна Добривоје, Мандић Добривоја 
Милорад, Мандић Данила Љубиша, Манић Благоја Ми-
лош, Марјановић Живојина Милојко, Марковић Стојади-
на Душан, Марсенић Ново Данило, Медиговић Мила Јо-
ван, Миленковић Владинава Бранислав, Митић Милути-
на Драгољуб, Митић Драгутина Драгослав, Митровић 
Младена Иван, Младеновић Милоша Риста, Мовсесијан 
Језнига др Миодраг, Перовић Вукмана Новица, Петани-
-Пилковић Драгутина Дора, Петровић Василија Анђелко, 
Плавшић Пера Јела, Почуча Јована Милош, Радовиќ Ми-
лана Ранко, Ранчић Матеје Србислав, Симић Чедомира др 
Стеван, Симоновић Стојна Властимир, Станковић Јована 
Јордан, Станојевић Никодија Радисав, Стојановић Алек-
сандра Милорад, Стојичић Драгутина Светозар, Стојнић 
Николе Милорад, Стојановик Миливоја Војислав, Шкри-
јел, Емин Метко, Трајковић Душана Благоје, Вујановић-
-Враголић Борисава Златија, Вулић Миодрага Радиша; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алемпијевић Радојица Радосав, Алфиревић Милоша 

Сава, Алимпић-Кнегинић Илије Роса, Алиоски Муртеза-
на Тасим, Антић Велимира Миливоје, Арсенић Љубо мира 
Живорад, Бакаловић Живана Томислав, Бекрић Станица-
ва Драгољуб, Благојевић Костадина Сретен, Богосавље-
вић Павла Славко, Бохаревић Јована Никола, Бонцулић 
Радована Будимир, Бошковић Станислава Душанка, 

„ Божић Станка Ђурађ, Брајовић Милете Олга, Бранковић 
Мане Милош, Цветановић Величка Јаков, Ћирић Мил ора-
ла Љубомир, Даутовић Миле Мирко, Делибашић Антони-, 
ја Милица, Делибашић Милутина Радосав, Димец Влади-
мира Драган, Динић-Стојановић Ђорђа Ратомирка, До-
брашиновић Љубомира Драгомир, Драгић Тодора Самој-
ко, Драгушиновић. Андреја Димитрије, Дукић Витомира 
Александар, Ђаловић Драгољуба Миломир, Ђенић Рајка 
Љубиша, Џодић Драгутина Видосав, Ђорђевић Стеван Ра-
дивоје, Ђорђевић Милорада Станко, Ђурић Јована Мила-, 
на, Факић Љајо Спахо, Филиповић Владимира Богомир, 
Гаши Касана Рамиз, Гавриловић-Туркаљ Мијата Ана, 
Глишић Примислава .Радојко, Гуцулов Данила Драган, 
Грујичић Адама Ненад, Грујић Милана Мирољуб, Илић 
Николе Бранислав, Илић-Николић Сретена Невенка, Ин-
ђић-Маодуш Јове Милка, Ивановић Божидара Драгослав, 
Ивановић Вељка Љубомир, Иваиовић Драгана Слободан, 
Ивковић Андреје Љубодраг, Јакоб Алојза Алојз, Јаковље-

вић Светолика Миломир, Јанковић Милутина Душан, Ја-
њић Трипка Душан, Јевтић Живка Драгољуб, Јоковић 
Славка Велизар, Јовановић Тихомира Миломир, Јовано-
вић-Ђорђевић Станојла, Јовић Димитрија Божидар, Јовић 
Благоја Бранислав, Калабић Драгомира Чедомир, Кан-
дић-Миладиновић Милана Зорица, Катић-Ђокић Милана 
Борка, Коцић Симе Тројан, Којић Влајка Живко, Коко го-
вић-Стефановић Ђорђа Божана, Ковачевић Михајла Радо-
ван, Крањчевић-Карадиновић Милутина Љубинка, Кри-
вошија Стеве Милан, Крстић Илије Петар, Крунић Војка 
Боривоје, Лазаревић-Животић Милорада Милица, Лаза-
ревић Живојина Милорад, Ленђеловић Миахила Илија, 
Левајац Драгослава Луис, Лисинац Милосава Арсеније, 
Лукић Душана Томислав, Лукић Светислава Томислав, 
Љубенови!4! Захарија Десимир, Макевић Драгољуба Симе-
ун, Манделец Милана Владимир, Мандић Ђуре Јован, Ма-
ринковић Стојана Радомир, Маринковић Бранка Славо-
љуб, Марковић Миливоја Драгомир, Марковић Обрада 
Марко, Маркрвић Ранка Жарко, Марковић Илије Живо-
јин, Мезга-Обрадиновић Вујице Емилија, Милановић Во-
јислава Слободан, Милетић Стојана Иако, Миливојевић 
Живорада Павле, Милинковић Милована Радивоје, Мило-
сављевић Сретена Милорад, Милошевић Илије Љубисав,, 
Миловановић Пауна Драган, Миловановић Милентие 
Драгић, Миљковић Љубомира Добривоје, Мишић Милана, 
Сава, Митић Витомира Милија, Најдановић Јевте Ради-
сав, Недељковић Недељка Радивоје, Ненић Петра Бора, 
Нинковић Тривуна Драгица, Новакови!! Симе Драгутин, 
Олић-Проле Станка Мира, Палигорић Николе Јања, Пан-
товић Симијона Радован, Пантовић Дмитра Светислава, 
Пауновић Драгутина Живодраг, Павићевић-Павловић 
Божидара Дарослава, Павловић Радивоја Миодраг, Пав-
ловић Миливоја Радомир, Петковић Станоја Љубомир, 
Петровић Николе Живко, Петровић-Стефановић Светоза-
ра Марија, Петровић Жарка Милић, Плеша Стипе Иван, 
Поповић Божидар Драгољуб, Поповић Сотира Миодраг, 
Поповић Душана Павле, Поповић Младена Зоран, По-
пшогоровић Момчила Светозар, Прокић Живомира Рат-
ко, Радоичић Божидара Александар, Радосављевић Милу-
тина Александар, Радосављевић-Ђуровић Радослава Вера, 
Радовановић Богосава Радослав, Радовић-Радосављевић 
Мирослава Мирјана, Радовић Благоја Живота, Ракић 
Првослава Милован, Ристић Глигорија Драган, Ристић 
Лазара Сава, Сарић Душака Драгиша, Савић Владимира 
Миодраг, Синђелић Добросава Драгутин, Смиљковић Че-
домира Драгољуб, Спасојевић Милке Божидар, Спасоје-
вић Војислава др Душан, Стакић Николе Живко, Стамен-
ковић Милоја Томислав, Станисављевић Чедомира Пе-
тар, Станковић Војислава Станко, Станојевић Радомира 
Љубиша, Станојевић Владимира Љубомир, Стефановић 
Милутина Љубиша, Стефановић Божидара Милан, Сте-
пић Драгише Милутин, Стевић Драгољуба Иван, Стојано-
вић-Марјановић Миљка Милосава, Стошић Данила Јор-
дан, Шљапић-Кривошија Саве Мара, Штимац Јакова 
Иван, Тадић Вујадина Илија, Тадић Лазара Павле, Татић 
Љубиша Милош, Тодоровић Чедомира Ђорђе, Топаловић 
Ђорђа Данило, Трајиловић Илије Јован, Трифуновић Три-
фуна Светолик, Трокановић Станоја Илија, Трудић Чедо-
мира Радмила, Урошевић Велимира Бранко, Василов Бо-
ри са Васил, Веиновић Петра Бошко, Веселић Драгоља 
Драгутин, Влајковић Живорада Томислав, Војновић Сте-
вана Недељко, Вукмировић Љубомира Милош Вуковић-
-Којчић Живка Цвета, Вуловић Властимира Милић, Зељ-
ковић Душана Јевто, Живановић Живорада Добросав, 
Живковић Јанка Миливоје; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Дугић Живомира Драгољуб, Милићевић Андреје 
Светозар, Стојковић Живорада Миодраг, Тошић Стевана 
Танасие, Жакић Петра Петар; 
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- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата. 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бељић Стојадина Маринко, Богдановић Витомира 

Градимир, Болдејић Драгутина Петар, Цајић Павла Вла-
димир, Дамјановић-Шушњар Тривуна Деса, Гицић Тоидо-
ра Војислав, Ивановић-Гак Душана Бранислава, Јаковље-
вић Драгиша Љубиша, Јовановић Томе Божана, Кекић-
-Анђић Тодора Јованка, Колаковић Драгите Живојин, 
Лучић Зоре Видомир, Марић Радослава Ранко, Мијајло-
вић Владимира Мирко, Милошевић Видоја Исидор, Мијо-
ви?! Ахмета Муса, Радуловић Ђорђа Божидар, Станковић 
Ване Бојана, Станковић Милана Звонко, Станојевић Ми-
лорада Драгиша, Стојанов Генадија Никола, Трумић-Ву-
чић Николе Здравка, Живановић Милутина Милица; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Александровић Драгослава Раденко, Богдановић Ло-

вец Лудвига Марија, Црногорац Марка Милош, Двоштан-
ски Здравка Стојадин, Џопалић-Живановић Павла Босил-
ка, Гладовић-Павловић Живка Милка, Ивковић Милади-
на Љубиша, Јовановић-Живановић Тихомира Бојана, Ле-
јић Живомира Слободан, Мајић Ранка Милорад, Марко-
вић Крсте Добривоје, Марковић-Јанковић Велимира Мил-
ка, Миленковић Станка Новица, Милетић Радована Дра-
ган, Милетић Драгутина Матеја, Милетић-Милисављевић 
Милована Олга, Милошевић Милоша Слободан, Митић 
Јосифа Владимир, Новаковић-Владегић Ђуре Марија, Но-
вић Властимира Митар, Остојић Светолика Обрад, Радој-
ковић Милосава Слободан, Раимовић Барјама Саит, Са-
вић-Милосављевић Миодрага Ранче, Симић Драгољуба 
Смиља, Соскић Радојка Милан, Стокић Светолика Пред-
раг, Сулејмани Тефика Садик, Шабановић Ибрахима Мех-
мед, Томић-Нешић Обрада Гордана, Вејдић Радоја Владе-
та, Вујичић Радомира Милован, Вујовић-Лаштро Анто 
Финка, Живановић Петра Ратибор; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Александровић Војислава Милован, Денић Доброса-

ва Стојан, Ђурић Радмила Миомир, Јеремић Миланка Ра-
дован, Маринковић Драгомира Првослав, Новаковић Ми-
лосава Радољуб, Радивојевић Живојина Драгослав, Симић 
Тихомира Жимовир, Станковић Божидара Ненад. 

Бр. 101 
8 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 

П Р Е Т С Е Д А Т Е Л С Т В О Т О 
НА СОЦИЈАЛИСИТЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 
- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 

која с епридонесува за општиот напредок на земјата 

С О О Р Д Е Н Н А Р Е П У Б Л И К А Т А С О 
С Р Е Б Р Е Н В Е Н Е Ц 

Павић Томо др Андрија; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бритвић Анте Јосип, Коларић Ивана Милан, Миш-

ћин Фабијан Андрија, Перишин Никола Анте; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Вучемиловић Анте Мирослав; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Башић Мартина Младен, Јуретић Андро Рафаел, Ша-
лов Љубе Јерко, Шкаро Михајла Јовица, Влаховић Иво 
Горка; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Косовел Маркс Звонимир, Лончарић Шиме Бруно, 
Мисирача Мирко Душан, Пашић Узеин Рифат, Рајић Ива-
на Здравко, Шлогар Јосипа Ђуро; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Анђелић Тудора Фране, Арас-Петко Јована Неђељка 
Бахтијаревић Ђерима Исмет, Балија Стјепана Фрањо, Ко-
чина Јуре Анте, Бучевић Јуре Јаков, Бурић Мате Миро, 
Чулић-Чикара Луке Љубица, Делат Петра Миљенко, Дра-
ганић-Марић Николе Станислава, Фучкар Павла Павао, 
Габриел Фердинанда Леополд, Хрибар-Чапета Карла Ма-
рија, Јукић-Мрђен Илије Драгица, Катић Јакова Петар, 
Киревски-Мекић Шабана Шевала, Крушлин Паула Звони-
мир, Лексур-Баковић Јозо Марија, Летина Ивана Анте, 
Лукановић Славка Бруно, Маршић Јосипа Јосип, Медић 
Лазара Вранко, Мунитић Анте Анте, Паић-Џаја Ивана 
Божена, Пећина-Хрнчевић Ивана Анчица, Плетикоса Анте 
Миранда, Рандулић Миле Милан, славко Јосипа Адам, 
Стрчић Антуна Петар, Строссер Ивана Рудолф, Шаин 
Петра Иван, Шурић Миленка Анте, Вишић Јакова Дани-
ца, Захарија-Ђурђевац Филипа Миленка, Живковић Нико-
ле Петар; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Андријашевић Јосипа Никола, Бакотић Анте Давор, 

Башић Стјепана Весна, Брачко-Нигојевић Јосипа Вера, 
Бреко-Гласиновић Антуна Мандица, Буздум-Батовања 
Марка Вера, Цецић-Гвозденовић Милка Томислава, Ди-
дић-Поткоњак Јове Бранка, Дорић-Денић Николе Зора, 
Филипин-Бајић Мартина Марија, Фирић-Ерцеговић Ива-
на' Имелда, Хорватек Стјепана Иван, Јерковић-Грбеша 
Мијо Јозица, Ќоџоман-Топић Ивана Љубица, Мадунић-
-Павић Марјана Ана, Малеш Анте Ана, Омашић Ивана 
Анка, Павић Ивана Јосип, Радић Анте Нивеска, Радоше-
вић Марка Божо, Ружић-Бего Јосипа Ксенија, Салопек Па-
ве Иван, Шегвић-Мрдуљаш Раде Гордана, Шимег Јосипа 
Томо, Ујевић-Делић Франа Анђелка, Влајчевић-Катић 
Ивица Нађа, Злачки Мије Јосип; 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Бањац Гојка Дмитар, Гачановић МИЛОЈЕ Славко, 

Петковић Александра Чедомир, Сретеновић Костадин а 
Радослав; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата значење 
за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ерић Милете Милош, Манчић Вошка Станимир, Ма-
рић Ђорђа Јелена, Митић Урођа Чедомир, Нешовић Мар-
ка Милојко, Обрадовић Радомира Никола, Старчевић Ла-
зара Милисав; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значења за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јовановић Жарка Зоран, Маринковић Радована Видо-

сав, Маринковић Драгише Мирослав, Пујић Будимира 
Миодраг; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Антонијевић Јована1 Зоран, Аралица Николе Анка, 

Ђировић Милоја Драгутин, Ђурић Живојина Милан, Га-
чић Радише Драган, Гачић Велизара Пантелија, Гајић 
Бранка Тихомир, Илић Крстомир Бранислав, Исаиловић 
Саве Стојан, Јаковљевић Станоја Душан, Јочовић Мило-
ша Бранко, Јвоановић Јосифа Часлав, Јовановић Хранис-
лава Живота Каравезић Вујадина Сречко, Колашинац Ми-
лорада Филип, Мијатовић Драгољуба Михаило, Миливо-
јевић Милана Миливоје, Милошевић Дмитра Милорад, 
Милошевић Анатасије Синиша, Милошевић Десимира 
Слободан, Митић Ранђела Душан, Нешковић Драгише Јо-
ван, Обрадовић Вукосава Живојин, Перишић Радомира 
Обрад, Петковић Миљка Драгомир, Петровић Бранислава 
Часлав, Петровић Михаила Никола, Петровић-Антић 
Петра Радмила, Поповић Бранислава Томислав, Ракић Ра-
доша Ђорђе, Савић Радисава Андрија, Савић Саве Михаи-
ло, Станковић Љубувоја Милутин, Старчевић Вошка Ни-
кола, Стефановиќ Живка Саво, Стојкобић Миленка Ду-
шан, Шаиновић-Даничић Војимира Вера, Тајсић Богдана 
Стеван, Тесла Јована Душан, Тошић Исидора Миливоје, 
Урошевић Владимира Бранислав, Баш-Киш Стевана Ро-
за лија, Жикић Живојина Југослав; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на 
концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во 
подигањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Јеремић Јанка Драгослав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Анђелковић Момира Миодраг, Ђорђевић Уроша Ми-

лета, Илић Пантелије Слободан, Јаковљевић Новака Раде, 
Луковић Радисава Вукоје, Спајић Милорада Слободан, 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Чогурић Саве Милисав, Дејановски Александар Љу-

биша, Ђико Марка Марија, Ђурић Милана Србољуб, Јова-
новиќ Момчила Радослав, Митић Чедомира Небојша, 
Пантић Божидар Петар, Рељић Владана Милош, Ристић 
Илије Миодраг, Војводић Ђуре Миодраг; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп- ' 
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ . 
Касапови!! Радича Љубиша, Маркозић Раденка Ми-

лан, Масаловић Обрада Светомир, Миливојевић Раденка 
Радован, Нешковић Радисава Рајко, Петрић Марка Ђорђе, 

Симовић Миодрага Бранимир, Солујић Радмила Мило-
рад, Тодоровић Предрага Мирослав; 

Бр. 102 
12 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Вл ајровиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИЈА РЕПУБЛИКА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјал 
лиситчка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
О д С АП В о ј в о д и н а 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето 
а за особени заслуги и успеси постигнати во образование-
то на стручниот и научниот кадар од областа на технички-
те науки, со што е значително придонесено за стопанрки-
онт развој на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ 

Факултет техничких наука - Нови Сад; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето 
а за особени заслуги и успеси постигнати во образование-
то на стручниот и научниот кадар, како и за значаен при-
донес во развојот и унапредувањето на медицинските нау-
ки 

Медицински факултет - Нови Сад. 

Бр. 103 
7 ноември 1985 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Влајковиќ, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛСИТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РПЕУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
лиситчка Федертивна Република Југославија одлучува до 
се 

о д л и к у в а : 
- по повод четириесетгодишнината од основањето и 

работата а за особени заслуги и постигнати резултати во 
изградбата и јакнењето на во оружените сили на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ваздухопловно-медицински институт РВ и П ВО. г 

Бр. 104 
13 ноември 1985 година 
Белград 

Преседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Радован Владетиќ, с.р. 
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У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-
КА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јално! ичка Федери!ивча Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата. 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Антуновић Ивана Бариша, Бабајко Анђела Иво, Ба-

новић Антена Радислав, Барановић Николе Иво, Берлен-
ги-Бошњак Николе Загорка, Блажић-Лучић Бењамина Ис-
тера, Брезовац Стјепана Антун, Брнелић Ивана Виктор, 
Цветковић Миле Драгутин, Чече Јосипа Мирослав, Чауш-
-Шепек Ђуре Анка, Чех Јосипа Иван, Додиг Јосе Мате, До-
тлић Раде Жарко, Франин Грге Јосо, Три Антона Рудолф, 
Ивановић Милутина Јован, Јардас-Санковић Рудолфа Да-
ница, Кнежевић Марка Бранислав, Ковач Габре Вјекослав, 
Ковачев Фране Јосип, Ковачић Марина Ленко, Крпетић 
Рока Петар, Кватерник Петра Марјан, Лабус Стеве Ђурађ, 
Лазић Мане Јован, Летица Алексе Ђуро, Лончаревић Или-
је Петар, Лукета Шимуна Анте, Љубић-Бродарић Марка 
Марица, Мариновић Ивана Стјепан, Месарић Роке Мар-
тин, Милаковић Миле Иво, Нађ Петра Иван, Новоселић 
Ивана Ђуро, Оливер Ивана Иван, Опачић Васиља Раде, 
Павошевић Томе Славко, Петрановић Матије Матија, По-
повић Ивана Иван, Радетић Роберта Вилијам, Рађеновић-
-Черњул Јакова Марица, Ранер-Рудела Мате Штефица, 
Солис-Фргачић Антона Аница, Стипетић Стјепана Мар-
ко, Станић Маријана Владимир, Сушањ-Марот Ивана 
Иванка, Шимић Андре Андре, Шимић Стјепана Драгутин, 
Шимић Миливоја Петар, Шљивац Ивана Милан, Шуба-
шић Фрање Владо, Тодорић Милића Јово, Вејновић Нико-
ле Мара, Видас Атнона Иван, Врчек Андрије Винко, Жи-
гић Раде Стево; 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРА-
ЦИ 

Мајсторовић Милана Ратомир, Маравић Илије Ми-
лутин, Петрунић Фрање Милан, Сушић Мате Јуре; 

СО „ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Аугустин Фрање Младен, Бакарић Мате Аугуст, Ба-. 
сарић Јове Душан, Веѓо Јуре Јосо, Беук Рудолфа Маријан, 
Блажевић Игнатија Сава, Богнар Стјепана Јосип, Бојић-
-Цицварић Николе Љубица, Брајковиќ Анте Стипе, Брбот 
Славка Крешимир, Бреговић Андрије Мијо, Брезарић Им-
бре Михаел, Будимир Јозе Иван, Бујас-Микша Јосипа Ан-
ка, Бурић Иве Маринко, Дејановић-Трнинић Милоша Ол-
га, Драпић Обрена Ђоко, Дрљача-Ршумовић Милутина 
Драгица, Думанић Фане Здравко, Цапо Јосипа Шиме, 
Фрталић Ћирила Томислав, Хам-Милаковић Теодора Те-
одора, Хорват Фрање Антун, Хржић Мате Фрањо, Гарда-
шанић Јосипа Маријан, Гризељ Луке Маријан, Ѓулан Анте 
Никола, Игнац Антуна Антун, Иванчић Анте Марин, 
Иванковић Андрије Милан, Јакубек Петра Мато, Јанчић 
Стјепана Иван, Јановић-Боначи Боже Ружица, Јовановић 
Романа Јурај, Јукић Јуре Владо, Калмар Фрање Стјепан, 
Кишур-Подворац Матије Марица, Клоповић Мирка 
Иван, Кнеклин Фрање Иван, Коларић Адама Никола, Ко-
лић Антуна Владимир, Кошић Мије Иван, Ковачић Слав-
ка Ивица, Козјак Аугуста Озрен, Крмар Јосе Илија, Крне-
та Саве Саво, Крпетић-Ерцег Мате Јулија, Михајловић 
Милована Божо, Миланковић Јована Никола, Милековић 
Раде Лазо, Мишак Јосипа Драгутин, Мишлов Мате То-

мислав, Момчиловић Василија Васо, Новак Слепана Сте-
пан, Орлић Јерка Јосип, Павловић-Млакар Павла Марија, 
Пеко-Доминис Мариа Нада, Першић Јосипа Јосип, Пефи-
чић Мате Иво, Петровић Гојка Живојин, Прикрил 
Божидара Борис, Путир Мирка Томо, Ребић Ил.ије Миле, 
Сершић Ивана Иво, Слатина Ивана Јаков, Станивуковић 
Саве Милорад, Сутарић Стјепана Дарко, Шимић Фрање 
Славица, Шпрајц Јосипа Иван, Штимац Миле Милан, 
Ш гимац-Јерковић Јосипа Радмила, Владовић Мате Нико-
ла, Врбанец Ивана Јосип, Вујаклија Раде Евица, Вукелић 
Мартина Владимир, Вукоша Миле Јаков, Звонар-Леванић 
Људевита Милица, Жижа Николе Петар, Бабић Ивана 
Јакоб; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот за земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Атанацковић Паје Димитрије, Бонефачић Павлимира 

Бранко, Борковић Филипа Иво, Буђановац Јована Милош, 
Добросављевић Љубомира Радмила, Долинар Алојза 
Александар, Дончевић Јосипа Фрањо, Ферберуш Николе 
Никола, Генералић Вицка Лука, Јанко Мартина Романо, 
Јереб Јакова Беривој, Јурас Пашке Анте, Јурјевић Атне Јо-
сип, Копајтић Антуна Божена, Коруга Раде Петар, Леди-
нић Иве Иво, Longhino Алберта Андрија, Петровић Иве 
Милан, Подобник Ферде Ладислав, Раљевић Петра Анте, 
Шарић Фрање Владимир, Штефановић Мирка Фрањо, 
Шутало Николе Јосип, Украинчик Ернеста Владо, Видако-
вић Николе Марко, Вучко Николе Мирко, Вучковић Мате 
Јуре, Вукелић Јосипа др Бранко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алфиревић-Лаури Фране Ирена, Андлар Михе Грга, 

Андријанић-Михајић Антона Марија, Бабић Обрада Ми-
лорад, Бабић-Грегорић Мате Смиљана, Вачић Клемента 
Антон, Балаговић Јураја Станко, Барић Стјепана Јуре, Ве-
лавић Ивана Здравко, Бенчик Мије Стјепан, Бибало Петра 
Иван, Вишкупец-Медверец Павла Штефица, Благојевић-
-Михајловић Васе Станка, Блажевић Јакова Никола, 
Блажевић Марка Радослав, Блешћ Јосипа Матија, Влуха 
Ивана Винко, Баотић Андрије Иван, Бобић-Бандић Јозе 
Јелица, Бојчић Саве Драгољуб, Брајовић Боже Милош, 
Бркић Момчила Ђорђе, Brunetti-Ценко Фрање Марија, 
Бублић-Шпехар Ивана Катица, Будић Фрање Ђуро, Буди-
селић Томислава Томислав, Бујан Фрање Карло, Бурић 
Ивана Јосип, Бурић-Бољун Антона Палмира, Бусанић 
Ивана Марио, Буторац Мате Фрањо, Буздон Фрање Гој-
ко, Ценко Ђуре Вјекослав, Цико Трипе Младен, Цвитан 
Виска Томо, Чикор-Микулец Рудолфа Анђелка, Чирић 
Владе Светислав, Чорак Мане Стево, Чуклић-Дрвенкар 
Валента Драгица, Чујић Марка Мирко, Деканић Стјепана 
Рока, Доленец Станислава Станислав, Драгојевић Николе 
Стеван, Дресто Андрије Звонко, Дулчић Мате Миховил, 
Думанић-Радица Анте Нада, Думанић-Томић Дује Весела, 
Дупор-Штефанко Стјепана Марија, Елезовић-Кошта Ма-
те Јелка, Ерцеговић Ивана Јосип, Фабијан Виктора Јосип, 
Фаркаш-Трновчанец Андрије Драга, Feller Билка Габриел, 
Финк Жељка Жељко, Флајц Ферде Славко, Флего Антона 
Едо, Фумић Анке Милан, Табор Јосипа Иван, Гојак Адама 
Иван, Горичанец Мартина Стјепан, Госарић-Павлиц Ра-
фаела Катица, Грабар Јосипа Пауло, Грубешић Лазе Јо-
ван, Гудец Ђуре Ђуро, Хабјан Мартина Стјепан, Хабуш 
Атнуна Станко, Хајек Виктора Иван, Халабарец Стјепана 
Фрањо, Ханс Алодара Радмила, Хлавач Ивана Владимир, 
Хољевац-Иванковић Андрије Андрија, Хорват Ивана Дра-
гутин, Хорват Винка Мирко, Хост Кузме Кузме, Ивано-
вић Миле Никола, Иваштиновић Фрање Владо, Јамбри-
.шак Јозе Мијо, Јањић Стјепана Игњо, Јојић Јована Свето-
зар, Јошановић Воје Предраг, Јованић-Орник Фрање Ђур-
ђа, Јовановиђ Љубе Милан, Јукић Драге Мирко, Јурас Јо-
сипа Антун, Јирчан Николе Иван, Јурчец Мелка Љубомир, 
Јуричевић Бартула Бартул, Кабаши Имера Гани, Кадовић 
Стјепана Јосип, Канижанец-Матиша Фрање Нада, Кларић 
Јосе Јере, Клобучарић Стјепана Фрањо, Коларић Антуна 
Вид, Колманић Стјепана Никола, Копривњак Владимира 
Винко, Корајлић Смаила Ћазим, Кос Филипа Ђуро, Кос 
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Ивана Мате, Ковач Зеферина Јурај, Ковач Блажа Вид, Ко-
вачеви?! Османа Шевал, Ковачић Антона Фрањо, Крањец 
Слепана Мијо, Криковић Фрање Јосип, Крижанец Петра 
Шимун, Крлежа Катарине Славко, Кроло Мирка Недиљ-
ко, Кржић Антона Драго, Кубатовић Ђуре Стево, Кукић 
Спасоја Боро, Кумир Павла Иван, Лепотинец Стјепана 
Златко, Ликер Ивана Леополд Ликовић Ивана Иван, Лов-
рнн Шиме Јеролим, Лукетић Антуна Иван, Лукша Блажа 
Алојзије, Мачек Петра Јосип, Маглина Јосипа Леон, Мал-
нар Јосипа Јаков, Малтар Јеронима Марко, Маљковић Ђу-
ре Живко, Манце Филипа Анђело, Маретић Јосипа Дане, 
Марић Јосе Анте, Маркањевић-Блечић Фердинанда Лин-
да, Мартинец-Малек Томе Ана, Матић Рафаела Јелена, 
Матковић Бруна Алексије, Матотек Драгутина Драгутин, 
Медић Раде Миланко, Медлоби Стјепана Иван, Меркаш 
Антуна Драгутин, Месарић Ивана Јосип, Месарић Јосипа 
Јосип, Михаљевић Јосипа Филип, Михелчић Јосипа 
Адолф, Миљеновић Јована Чедомир, Мирчетић Борисла-
ва Илија, Мирић Ђуре Милош, Миросављевић-Продано-
вић Павла Јела, Мочван-Гаврановић Лазе Ђурђа, Моњац 
Милана Десенка, Мошмондор Драгутина Фрањо, Мотал 
Јосипа Здравко, Николић-Канает Андрије Анка, Новини 
Матије Антон, Оштрек Андрије Антун, Пап Рудолфа Јо-
сип, Пашкван Антена Љубица, Паштровић Ивана Ранко, 
Паут Срећка Анте, Павић-Славичек Рока Драгица, Пави-
чић Марка Илија, Павлековић Павла Антун, Пејић Јозе 
Мато, Перишин Вицка Грга, Петњарић-Пулфер Фрање 
Ана, Петрац Ђуре Владимир, Петровић Чедомира Горда-
на, Петровић Луке Иван, Пинтарић Филипа Звонимир, 
Поднар Матије Матија, Половина Мане Милан, Пријател 
Стјепана Фрањо, Просен-Гаврановић Бранка Милица, 
Рачки-Ремигија Вјекослав, Радиновић-Јелачић Грге Мил-
ка, Радманић Антуна Карол, Рајтар-Шћуканец Јосипа Да-
ница, Растовски Ивана Јосип, Ребић Милоша Данило, 
Рожић Сигизмунда Марио, Самаржија Стјепана Јосип, 
Самболек Јосипа Стјепан, Савић Миле Ранко, Секарди-Ра-
дошевић Ивана Марица, Северински Јосипа Славо, Скос-
плес Мије Звонко, Српак Фран,е Милан, Станисављевић 
Милана Милан, Старчевић Ивана Ивка, Степић Стјепана 
Томо, Стојчевић Милутина Боривој, Сурла Илије Јово, 
Шарчевић Петра Славко, Шерцер Антуна Маријан, Шес-
тин Јосипа Јосип, Шикић Милана Јаков, Шимић Марка Јо-
сип, Шипек Ивана Станислав, Шкода Рока Филип, 
Шјсворц Јосипа Павао, Шнајдар Павла Станко, Штефић-
-Крс Стјепана Нада, Шуперина Владимира Звонимир, 
Ткрлчец Андрије Стјепан, Томић Антуна Маријан, Томља-
но^ић Бенедикта Владимир, Томљеновић Ивана Петар, 
Топлак Ивана Валент, Тројко Андрије Ђуро, Ујлаки Ан-
дрија Флоријан, Вамплин Мирка Стјепан, Варга Драгути-
на Стјепан, Вичевић-Лабус Стеве Јасенка, Видовић Саве 
Милутин, Вл ах Леонарда Фрањо, Влаић Мате Мирко, Вој-
нови?! Илије Ђуро, Врбан Стјепана Ђуро, Вучинић Стјепа-
на Фрањо, Вујичић Владана Радивој, Вукобраговић Миле 
Драган, Вукшић Јосипа Антун, Вуљанић Јанка Јосип, Зето-
вић Дамјана Јосип, Жежелић Рудолфа Анђело, Жганец 
Ловре Стјепан, Жибрат Ђуре Томислав, Живковић Мате 
Маријан, Жворц Петра Јосип; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готовост 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Дамјановић Емила Ђорђе, Павлобић Стјепана Сте-
пан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДЕЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Antonello Бруне Јосип, Бабић-Влаисављевић Миле 

Даринка, Бајевић-Предојевић Стеве Љиљанка, Барић 
Боже Анте, Богојевиќ Ивана Иван, Броз Какоба Фрањо, 
Даниловић Савана Миле, Делач Ивана Драго, Главашић 
Ђуре Јосип, Хлупић Фрање Јагица, Јураић Ивана Иван, 
Калафатић-Влајчић Симе Драгица, Ковач-Бошковић Јуре 

Соња, Ма цут Ђурађа Мирјана, Манце-Гргурић Jypja Ан-
кица, Микелић Миле Антон, Митровић-Матијевић Миха-
ила Дубравка, Панкретић Андрије Јосип, Пејић-Чика Да-
нила Даница, Лек Живка Маријан, Родић Јована Зора, 
Срхој Петра Никола, Старчевић Мирка Томислав, Жагар 
Јуре Ана, Жуљевић-Баран Густава Ана; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аћимовић Васе Мирослав, Albrecht Ивана Креши-

мир, Андраковић Стјепана Стјепан, Анић-Дубајић Стева-
на Савка, Авдић Шабана Мујо, Баришић Драге Владимир, 
Белавић-Блажевић Ивана Љерка, Биондић Мате Срећко, 
Блажон Флоријана Станко, Вбћт Јосипа Власта, Борило-
вић Фрање Иван, Божак Павла Едуард, Браниловић Мије 
Иван, Братоња Павла Павле, Бухин Јураја Јосип, Ћосић-
-Михаљевић Николе Анђа, Ћутић Миле Мирко, Чолако-
вић Марка Јозо, Докмановић Милана Бошко, Драгичевић-
-Ступар Ивана Анкица, Драгушица-Омрчен Филипа Ана, 
Ференац Николе Вид, Финк-Шпољарић Јосипа Марија, 
Фришчић Фрање Алојзије, Грабар-Ради ковић Ивана 
Иванка, Грубешић Милана Јосип, Гужвинец Фрање Жељ-
ко, Хацан Салиха Хазим, Хајдаровић-Лехкец Фран,е Ма-
рија, Хадињак Јосипа Рудолф, Хитрец Милана Љиљана, 
Хорватовић Стјепана Стјепан, Хрелец Томе Рок, Хрг Ива-
на Јосип, Худерер-Галић Мије Ива, Хукељ-Баричевић 
Павла Анка, Хуњади Фрање Драгутин, Иванчић Мате Јо-
зо, Јакаша Петра Миливој, Јанковић Јосипа Станислав, 
Јовановић-Крзнарић Антуна Олгица, Јурајевчић-Храстов 
Матије Катица, Јуринец Јосипа Ладислав, Карлица Марка 
Драгомир, Касунић Јоснпа Бранко, Киш-Турк Ивана Ани-
ца, Кланфар Петра Маријан, Кличковић-Прерадовић Јове 
Ранка, Корен-Фундак Ђуре Марија, Корош Јосипа Јосип, 
Ковачић Стјепана Драгутин, Ковачић Ђуре Фрањо, Кова-
чић Фрање Стјепан, Козјак Стјепана Иван, Крамар Јосипа 
Илонка, Крањчец-Бакарић Винка Дуња, Крањчец-Павлић 
Рока Тереза, Крегар Ивана Маријан, Крижанац Јакова 
Аница, Кроктер Ивана Катарина, Кућас Стјепана Мијо, 
Купец Алексе Иван, Кутњак Аугуста Јосип, Латин Фрање 
Даниел, Левачић Антула Валент, Ловрековић Фрање Фра-
њо, Љубојевић Томе Томо, Мачек Јосипа Иван, Малчић 
Маријана Андрија, Манојловић Миле Раде, Мараш-Шка-
ра Крсте Томица, Марциуш Антуна Стјепан, Марин Вука-
шина Драган, Маринка Николе Јосип, Мартинић Јуре 
Фрањо, Матијевић Николе Милош, Михоци Ивана Стје-
пан, Михоковић Драгутина Антун, Миколај Ивана Фра-
њо, Милановић Душана Ђуро, Милић Стојана Никола, 
Млинарић Аугуста Петар, Мустач Ђуре Мијо, Наранђа 
Мелка Ђуро, Новак Ивана Јосип, Новак Данила Вј е коа-
ла в, Пашер Ивана Златко, Патафта Стјепана Рудолф, Пау-
новић-Фишер Мартина Кристина, Павинчић Ивана Ру-
долф, Перчинић-Гаржина Ивана Даворка, Пестић-Гранца-
рић Иве Ружарија, Пешут Мате Вјекослав, Петковиќ Фра-
н,е Алојз, Петковић Аугуста Звонко, Пилетић Фрање Вје-
кослав, Пинтар-Плеше Ивана Марија, Плевњак Самуела 
Јосип, Прусац Ивана Шимун, Пушић Саве Станислав, 
Пушкарић Ивана Фрањо, Pen Антуна Иван, Ресман Ивана 
Милан, Рибичић-Анић Маријана Зорка, Ристић Стефана 
Јован, Ружић-Бибер Мартина Марија, Саболић Фрање 
Маријан, Синковић Ивана Стјепан, Смиљанић Богдана 
Милан, Солдат Томе Жељко, Страх Фрање Иван, Свирче-
вић-Јанковић Игњаца Аница, Шаламон Алексе Владимир, 
Шамарија Ивана Јосип, Шантек-Враговић Андрије Кати-
ца, Шимић Марка Анте, Шкворц-Вотуц Казимира Верица, 
Шотићек Ивана Максим, Шпицер Павла Драгутин, Шпо-
љаревић-Пушкарић Ивана Роза Шпрајц Јосипа Станко, 
Шушњара Боже Иван, Тесла Миле Милош, Ткалчец Ива-
на Стјепан, Томашићевић Иве Андрија, Томпић-Коларпћ 
Ћирила Бернарда, Тополов^ц-Кључарић Јакоба Ката, Тр-
бовић Мирослава Никола, Треска Ивана Фрањо, Третњак 
Николе Аугуст, Уршанић Стјепана Маријан, Ускоковић 
Светозара Милорад, Узур-Судар Јоце Ана, Вадља-Шаво-
ра Ивана Марија, Вертник-Смолковић Мартина Штефа-
нија, Вишњак Блажа Иван, Вишњић-Босак Анђелка Љуба, 
Вочанец Стјепана Мирко, Волрић Фрање Бранко, Ворих 
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Ју раја Д р а г и ш , Врбанић-Леејак А т ука Терезија, Вуспћ 
Блажа Мирјана, Задравец Ковачић Ивана Нада. 
Бр. 105 
20 ноември 1985 тдина 
Бе и рад 

С О Д Р Ж И Н А : 

СI рана 
246. Правилник за меiоди iе на Земање мостри и 

меIоди Iе на физички, хемиски и микробио-
лошки анализи на добточна!а храна ' 421 
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СФРЈ, 
Радован Влашковиќ, с. р. 
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